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DURCHLAUCHTIGSTE 
NÅD1GSTE F U R S T E ! 

-T 

GARLA-Gren af VA S A Åtten, 

Htéltars Telning , Hielte-Son, -

G U S T A V , P R I N S aPKönga-flågtén, 

Som fäte' glans pä överges Thronj 

Ti-



Tidens hopp til Jrorfta fågnäd, 

Nordens 1 yfc er, folkets .frogd: 

Himlen gif at i Din hågnad 

Hela Riket ma bli nogd! 

Dyra P R I N S livar fins Din like 

I förftårtd, i dygd och vett? 

Aldrig något Kunga - Rike 

Har til P R I N S Din maka fett; 

Och alt folk /kull' undran vifa, 

At Du redan år få ftor, 

Om Du A D O L F och L O V I S A 

Icke had' til FAR och MOR. 

Men ho ar fom nu kan undra 

. , ; ? A t en P R I N S a f D E N N A S T A M , 

Fiam'for andra m-Snga hundra 

• " m å och .mildhet vifa":kan? 



Dcfle åro M l e n ftårfta, 

Som mig dierf Och; driftig go 

A t jag mina frukter forfta 

For Din ogon vira. tor. 

'Från Din* hpga. åmnqrt räfta, 

Se med nådigt öga an 
t .11 i .*';! v S. - ; v i 
Huru olyks-ftorm kan kafta 

y ->--- .J • ... • - . 
( , i \ ; " \ , * , • "v ; 

Från en fara til en an. 

På en refa, fom få mången 

Har tilforne lyckligt giort, 

Har jag enfam denna gången 

Lyckans vidrighet forfport. 

Milda P R I N S låt nåden Tina 

Skydda deHa korta bla', 

Som en refa ifrån' China 

T i l ocli från America, 



Uti kårthet har be/krifva, 

Och om jag.det bedia tor,. 

Unna mig den nåd at blifva 

Med all vördnad tils jag dör, 

D U R C H L A U C H T I G S T É 

N Å D I G S T E F U R S T E , 

EDER KOISGL HÖGHETS 
fl 3 

. "Ti 

om j-•<!;' 

•h(4 L 
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Vnåerdanigfle och 
troplfktigfté timare^ 

J O H A N B R E L I N . 
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1 Hög - Gunftige Herrar J 

K'/ I betraktande af Ja mycken mM 
3RC och }e mänga fbrmaner] (om fat 

• »a VåUofiiga Sven/ka OJiUndiå 
Compagmets tietiji atniutit, >"• w 
dm friheten, at til et, ringa prof af tak-

Jamhei cch ärkånjla, Herrar Commercie-
Räden och Direcfeurerne i ååmhikhet til/kr if-
va denna korta ber att elfen om mina åf-
ventyrer pä en Ofi-lndifk Ref a, och de 
märkvärdigheter, fom demnder vnrirtil-
fulle at anteknq; och år derjemte Sfver-
tygad , hiiru 'litet defs ofulkomtigbpt 
km do faKfår de ögon, Jbm f å ofta' 7«<ri 

prir-



prisvärd kpmärlifamhet. igenomvandrat de 
måfi nainnkunnoga och lärda Daga-Bocks 
tifver dylika Amnén. Jag ärkåmier ock get 
71 a ̂  huru litet ?nin förtienfi [varar emot, 
den heder mighårutinnaji vederfares: Men 
det år Välborne och Hbg-Jdle Herrar, i 
förlitande på. Edor vanligg. ynnefi och be-
nägenhet, fom jag går mig hopp om et 
pmfiigt Uttydande • och det år i famma-
tilffojigt, jbm jag med all uptånkeli^ 
vördnad har den åran at fra?nlefva .< 

VÄLBORNE OCH HÖG ÄDLE HERRAR 

C O H M £ R C I E - R Å D E R N E S 
OCH 

D I R E C T E U R E R N E S , 

Mine Hög - Gunilige Herrars 

1 
• fidmiukafle tienare 

J O H A N BREi,IN. 



Benägne Läfåre! 
e h å r en kårt befkrifning ofver en lång 

o c h vidrig relä til Oft-Indien. 
Månge hundrade hafva med fördel-

aktig vinning, (men med olika nytta,) giort flera 
lyckeliga R e f o r ; Jag'allena kunde hafva ordfak 
at klaga ofver et oblidt öde: Men den vinft fo i» 
rorer de flåftas böjelfer, har aldrig varit mit ögna-
mårke. 

I tanka at vinna förfarenhet, och at göra 
mig til <let Almånnas tienft fkicicelig, refte jag 
ifrån Fäderneslandet nögd och r ik , ty jag Var 
ingen fkyldig; Vid aterkomilen til Svcriget, häda 
jag förlorat alt hvad jag ågt, tillika med trennc 
års mödofamma förtienftj Men tyckte mig ån-
dä mera rik ån tilförne, ty jag hade'förvårfvat 
d e t , Tom intet kan förloras. 

En del af mina åfventyr äro uti Låfarens 
händer: O m de på något lått kunna förnöja, f å 
har jag vunnit en ftor del af mit påfyftade än-
damål; T y at min refa varit til något mera nyt-
tig, derom vantar jag framtidens ovålduga vitne, 
fä fram t det år Almagrens behag, at jag til Fäder-

neslandets tienft får upoffra den frukt fom * 
af en trötfäm ungdoms -vår 

kan förväntas. 
IJST.J. 



L N. J. 

n befynnerlig luft at refa, 
Tamt nyfikenhet at befe 
verlden, och derigenom 
vinna fårfarenhet> har i-
från förfta ungdoms-åren 
varit åmnen fom måft fyf-

lofattmina tankar; men icke deftomindre, 
har jag altid trodt min Jfkyldighet vara, at 
vånta de år, och vinna den kunfkap hem-
ma, an fremmandeFolk och feder ej Ikulie 
blott med forundran, utan tillika med nytta 
belkådas. Jag tilftår, det jag hårutinnan 
ej hade hunnif en onlkad fulkomlighet, då 
jag årholl HANS KONGL. M A J : T S Allernå-
digfte permiffion at refa utom Riket: men 
de många förmåner fom blefvo mig uti Vål-
loiliga Svenfka Oft-Indifka Compagniets 

tillåtne, upmuntrade mig at antaga 
Sjömans-tjenft på Hogbemålte Compa-
gniets Skep, kallat Prinfelfan SOPHIA AL-

A BER-



g sjrijjy. Frän Götheborg til Cadix. 

B E R T I N A , hvilket commenderades af Ca-
pitainc^ Hen CARL G U S T A V L E H M A N , FOM 
medeiftVctt och förfarenhet gjort fig fkic-
kelig,at nu tredje gången forråtta denna vig-
tiga fy fk . Ti l Handelens förrättande var 
Premiere Soupercärgo, Herr N I L S H E G G , 
fom flere gånger gjort fig Vållofi. Compa-
griiets fortroende värdig. Skepet var uti flu-
tet af år 17 J4. aldeles fegelfårdigt, åtgå til 
CantonutiChina, men måfte i förväntan på 
god vind, ligga uti Varg-Ö håla, ungefär-
ligen 2. mil ifrån Götheborg, anda tils den 
5:te Januarii, år 17^5.då vi i HERrans Namn 
började vår förefatta Refa. Knapt hade vi 
fåttGothebotgs-fkåren utur ognafigte, for 
ån ftorm och motvåder nödgade ofs atfoka 
hamn vidHelfingör, fom vi dock ej hunno 
innan den 9:de Januarii, då vi uti full florm 
ankommo til Danlka Siindet. 

_ Vårt hopp om denna nyfs påbegynta 
Refas lyckeliga framgång, fyntes lika fom 
vara ftåld på hqgfta prof; ty få val den 1 j . 
fom 16. och 17. Januar. voro vi under fegel 
at gå härifrån, men hunno ingen gång utaf 
Redden, föran ftorm med fjomörker och 
fnö-yror nödgade ofs at gå tilbaka. 

Detta variabla och nåftanolideliga ftorm-
våder, varade dis den 20. Januarii, då vi kl. 
8 (oremiddagen lemnade Helfingör med én 

god 



Jrijfs. Från Gfoheborg til Cadix. 5 
god och gynnande vind, hvarigenom ögna-
figtet af det kåra Fäderneslandet innan kort 
förlorades, och vi låmnades uti et ofåkert 
hopp, når, eller om,vi det famma Ikulle f å 
mera åter fe. 

Vår kofa blef tagen Norr om Skotland, 
x afom mera fåkert denna ftormaktiga tid, 
an igenom Canalen, och den famma fort-
fattes utan någon befynnerlighåndelfe, och 
med godframgång, til den 23. Februarii om 
morgonen, då vi fågo Cap. Trafalgar, famt 
en udde fom liknade Cadix. Detta gaf ofs 
hopp at fnart hinna defs redd, men knapc 
hade vi fmickrat ofs dermed, föran det til-
lika med liktet af landet förlorades. Solen 
fom vid fin upgäng tyktes båda ofs en klar 
dag , blef uti et ögnablick med tjocka 
moln ofvertåkt; En ftark Syd-Veft ftorn* 
med 1 jo-mörker och regnblandat ha-
gel , begynte uti häftighet upblåfa, och 
vatnet mifte fin råtta fårg, få at det blef 
hel hvitt. All anvånd möda at e-
motftå ftormens häftighet var fåfång, utan 
vi blefvo drefne uti Bugten af Paalos, hva-
reft vatnet började blifva grundt, och ftor-
men ännu mera ökas, för hvilken orfak vå-
ra ankare blefvo fåldauti 13.famnar djupt 
vatn. Grunden var grof fand och fkal, 
och ehuru fvåra våra 3 :ne ankare voro, blef-

A A vo 



4 Ar r/jf. Paatof. 

vo vi dock drifnc få långt in, at vi ej hade 
mer ån §:ta famnar djupt vatn. 

Stormen fortfor eftern/iddagen och hela 
natten med et ftarkt regn och fafeligt 
mörker, fom ftundom med blixftrande itrån 
alla fidor blef uplyft, ofch dermed folgde 
et forfkråckeligt åfkedunder. Ingen man 
af vår befåtning feck eller kunde åtnjuta 
den minfta hvila, utan af et ftåndigt arbete 
med tågens klådande och vid makt hållan-
de^ blefvo vi til ftorre delen aldeles utmat-
tade; faftån fruktan for undergång, tyktes 
ftårka hvars och ens krafter at gora akhvad 
fom mojeligt var til vårt bibehållande. 

De?i 24:de Febr. Om morgonen klarnade 
det något up vid fölens upgång, då vi fSgo 
land af rodaDwin, en ftråkning ifrån Syd-
Syd-Oft, til Nord- Nord-Vett, famt et Ca-
ftel uti Nord-Oft ifrån ofs, och diftancen 
til nårmafte land, fyntes ej vara mer ån 3.3 
4-Tylka milar. Derjemte fågo vi dock vå-
gornas ftortande eller bränning emot klip-
por och bankar, ej mera ån 4. å y. Moufquet-
Ikått ifrån vårt ikepp, få at om vi ånnu me* 
ra hade drifvit med våra ankare, hade vi 
fåkert varit förlorade. Storm, oväder, blixt 
och dunder råkte hela denna dagen få val 
fom följande natten, få at vårt hopp at blifc 
va frålfte utur denna fara, fyntes til ftorre 

de-



Ar ZTfj. Paalos. $ 
del en vara förlorat. De utaf ftormen up-
refta böljor, fom ftundom öfvertåckte det 
fråmfta af vårt Ikep , tycktes hvart ögna-
blick båda vår undergång ; A l l mennilklig * 
hjelp och möda fyntes vara fåfäng, och 
hade vi hår ingen annan .tilflygt, ån Guds 
nåd och allmakt, fom ftåndigt blef anro-
pad uti allmånna boneftunder, hälne af vår 
Skeps-Predikant, Herr DAN*EL A H L B E R G , 
h vilken ej underlåt, at med foreftalningar 
iom vid detta bedröfveliga tilfållet voro 
tjenliga, upmuntra ofs. Vi fattade omfider 
faker.t hopp om nådig bonhörelfe, och til 
hugkomft af denna fara, blef et frivilligt 

lammanlkott af hela Befattningen fam tyckt 
til Sven/ka Kyrkors och Fattigas förnö-
denhet. 

Uti et få ömkeligt tilftänd, då hvart ög-
nablick foreftålles vara det lifta, vore Ön-
ikehgt, at hvar Sjöman med fåkerhet kun-
de laga: 

Si jraäus illabatur orbis, 
Impavidwn ferient Ruinx. 

H O R A T . L i b . 3 . o d . 3. v . 7 . 
Den 26. Febr. eftermiddagen började 

ftormen at lågga fig, och vinden blifva nå-
got til vår fördel, hviiket hugneliga tilfål-
ie genaft blef i akt tagit, och fedan vi Ivfz 
2:9c ankare,lemnades det 3:dje medelflt rå» 

A 3 gets 



Ar njj. Cadix. 
gets af kappande, h vilket uti en mogen råd-
plägning imellan Herr Capitain och Herrar 
Styrmännerne blifvit famtyckt. Vi fluppo 
fåledes lyckeligen utur detta trånga och far-
liga ftållet klockan 10. om aftonen, och fin-
g o fri/k blåft och klart vader fom continue-
rade hela natten. 

Den 27. Martii, klockan 8- om morgo-
nen fingo vi efter ön/kan Staden Cadix uti 
% t e , och faft ån vi for hård blåft ej kun-
de få någon Lots om bord, få paiTerade 
vi dock, genom Herr £apitain L E H M A N S 
förfarenhet, lyckeligen imellan de for fin 
farlighet bekante Klipporne, Demanten och 
Porcos, fom åro belågna uti inloppet af Ca-
dix Bay, och vi kommo klockan half tolf til 
ankars på denna Stadens Redd. 

Vi kunde nu ej utan vördnad årkån-
na Guds ftora nåd och allmagt, fom beha-
gat lyckeligen hjelpa ofs utur nöden til 
cn fåker hamn. 

Staden Cadix ligger på 36. grad. 32. min. 
Nord Bredd, 24. grad. 35. min. Vefter om 
Stockholms Meridian, och år for fin tacka 
belägenhet vid inloppet af Gibraltar- Sun-
det, famt for fin makalöfa hamn och vid-
ftråckta handel, bekant framfor andra på 
deffa Kufter belågne Städer. Defs nu för-
tiden florerande tilftånd och angenäma ut-



figt, vore et åmne fom vidlyftigt kun-
de utforas; men fom tidens kårthet, före-
kom möjligheten at om alla omftåndig-
heter blifva fulkomligen underrättad, 
nödgas jag gå det med ftillatigande förbi; 
dock måfte tilftå, at defs vål anlagde Fåft-
ningsvårk, a) pråktiga Kyrkor och Klofter, 
pubiiquaByggningar och tacka Vatn-Kon-
fter, förtjena all den upmårkfamhet, fom 
Sanfagor redan gifvit, eller framdeles kun-
na gifva anledning til. Utom andra fålfyn-
heter och Hedenhös efterlemnade minnes-
märken fom uti Staden fkola finnas, fer 

' man der utanföre de allm-Int bekanta Her-
culis Stöder, med på/krift af denna beröm-
da.Hj ekens utlåtande, Plus Ultra, då han 
fkolat fedt fig af Oceanen hindrad, atpå 
denna fidan längre få utbreda fina Seger-
vinningar. 

Porto S:ta Maria, år en liten Stad, men 
förtjenar likafult för fin angenäma belå* 
genhet, och de Ijufliga Vingårdar och frukt-
bårande Planteringar fopi henna omgirva, 
mycken upmårkfamhet. Denna Sta-
den år anlagd gent emot Cadix, på an-
dra fidan afBayen eller Redden, och be-
kant för det frifka och Ijufliga vatnet, fom 

A 4 der-
ö ) Fi ln icgjvätkea äro for alla Främmande förbudneac 

befes, 



8 År I7jj\ Porto S. Maria. 

derifrån håmtas få val til Cadix b) fom til 
förnödenhet för alla de Skeo, fom kom-i ' 

ma hit eller gå härifrån. T i l Cadix trans-
porteras vatnet merendels med et flags fmå. 
Åfnor, af Spaniorerne kallade Boricco, hvil-
ka kunna båraanfenliga tyngder. De laftas 
med 4. å 6. fmå Faftager fyida med vatn, 
och fammanbundna med Ruffinkorg, och 
fedan drifves hela hopen med Boriccor af 
en eller två man. 

T i l Skepen föres vatnet igenom flora 
Barquer eller båtar, hv,iika föra 40. å $o. 
oxhufvuden tillika; Deffa Barquer kunna al-
lenaft gå en gång om dygnet emellan Port-
Maria och Skepen, emedan de rnåfte gå 
up med floden, men under Ebben ligga de 
der aldeles torra, och kunna ej gå tilbaka, 
/or ån floden å nyo ftigit til fit hogfta. Vat-
net ledes et långt ftycke up ifrån bergen til 
2:ne fmå Vatn - konfter, bygda få nåra vid 
ftramfen, at Barquerne kunna lågga der in-
di , och medelft en eller fiere tappars utta-
gande , fylla i fina kåril få mycket vatn 
fom de åftunda. 

Ifrån Port-Maria håmtas åfven åtfkiliiga 
flag gröna och andra frukter, fåfoin Vin-

ru-

fi) Staden Cadix har uti fina Fontainer och Vatn - f a -
ller ej aiinat, äij falt vattn-, för hvilJcen* arfak det: 
frifta noåfte föras dit ifrgn Porto S:t Maria, 



Av i j j j . Cadix. 9 
rutor, Apeldeciner, Citroner, Pomes d'0-
range , Granat-åplen, torra Ruffin, Fikon, 
och Valnötter, med flera, fom åro ganfka 
vålfmakeliga, och fås for billigt pris. 
A k fom fordrades til förfrifkning på vår 
foreftående långa Refa, togo vi har om 
bord. Skepet blef hår drifvit och tillagat 
at kunna emotftå de hårdare anflöter, och 
fedan penningar, til handelens förrättande 
utiCanton, voro om bord komne, lemna-
de vi Cadix Redd, den 26 Martii, lamt {tål-
de vår Kofa förbi de Veftra Canarie-Öarne, 
och medelfl Nord-Oft PafTadens kraftiga 
tilhjelp, fortfattes vår Refa under Almag-
tens nådiga befkydd, med befynnerlig 
framgång, få at vi den 23. April paflerad© 
/Equatorn, den 5. Jiinii hade grundaf Caps 
Bank,och den 29.Julii klockan half nio,fingo 
vi omfider figte afKonungariketJava,Cfamt 
kommo lyckeligen in uti Strået Sunda c) 
den 1. Augufii klockan 4.-efter mjddagen, 
hafvande Java å Örter, och Prins-Ön å We-
flra fidan. Vi paflerade - Java Landet helt 
nåra, och fågo med förundran defs beha-
geligafkoglunder, fom åro af flora och tåta 
löftråd fammanfatte, • och likna mera dem 

A j fom 

» c) Stråt Sunda kallas den trånga. Pa/Tagen fom är emel-
ian Jaca. och Bantam, lamt' Prins - Ön och Sumatra. 



io Ar r j j j . Java. 
fom med konft och flit åro anlagde, ån fä-
dane, fom af Naturen, eller af fig f je l f 
åro upkomne. 

En befynnerlig angenåm och forfrifkan-
de lukt mötte ofs ifränLandet, då vi ånnu 
vore några inilar derifrån, få at vi fom 
få långe viftats på Oceanen, utan at få f l -
gna ofs afat fe någotLand, blefvo lika fom 

/ iörnyade både til mod och finnen. 
Om dagarne måfte vi hår under Landet 

utftå en otrolig heta, och hade merendels 
ftillavåder, få at vi ej kommo fortare ån 
drifvande med floden, och då Ebben bör-
jade, voro vi nödgade at fålla ankare i brift 
af vind. 

Om nåtternc måfte vi åfvenvål merendels 
ligga ftilla, for PafFagens ofåkerhet Ikuld» 
då man fvalkad från den ftrånga hettan > 
fom om dagen regerar, med mera luft och 
förnojelfe kunde blifva upfrjfkad af den an-
genäma lukten, fom genom vindkaft ifrån 
Landet utbredde fig ti] mera ymnoghet. 
Vi fkådade ock med nöje de mångfaldi-
ga ilora eldar, fom Javanerne vid ftran-
derne uptåndt til odiurens fordrifvande, 
hvilka til myckenhet uppehålla fig uti def-
fa vilda fkogar d). Vi råknade natten emel-

lan 

d ) Det berättas at uti de flora och vilda Slcagame p5 Java, 
ikal fiimas otrolig mängd af Vildjur, fäfoiu Leyoi-, 'I i -



Ar i j j j . Java. 11 
* 1 11 — ' ' I' l I Hl" 

lan den 2:dra och3:dje,6o. å 70. fådane el-
dar bredevid ftranderne Tom voro hvaran-
nan helt nåra. 

Den y.dje och 4'Je Aug. kommo åtlkilli-
ge Javaner ombord, uti fina fmå farkoftar 
eller Canceer hvilka fynas nog farliga at 
vågafig ut på vattnet uti. De ftorfta voro 8. 
a 10. alnar longa, 2. å 3. alnar breda, me-
rendels af et tråd uthugne. På deifa bru-
ka de fegel af tåta mattor, men uti ftilla 
vader varda de rodde med et par åror. 

De mindre Cancer åro helt fmala och 
långa, af et tråd uthugna. Uti dem kom-
ma allenaft en a två Javaner, och de blifva 
rodde med en kårt bred åra, forft å ena, fe-
dan å andra fidan. 

T i l forfriikning förde Javanerne med 
fig åtjfkillig flags fiik, befynnerligen fkyld-
paddor, Jacob-båfvers, famt Gul-och Röd-
fliertar, med flere forter fom hos ofs åro 0-
bekante, men gode och fmaklige at åta ; 
Åfvenvål hons, ånder, ftarar, päppegoi-
jer och andra fmå foglar, famt apor och 
ekornar. A f frukt var förnämliga ft kok-
hus - nötter, ananas och banan, eller piffang, 
lemquies och kojafves, m. m. T i l betal-

ning 
grar, och Vildfvin , m. m. hvilka göra Invånarne flor 
ikada, och ofta ärofa driftige, at de om nätterne f ö n -
derbryta deras dåliga Kojor , och upäta fj-IfvaFolket 
uti derai bäddar. 
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ning for fine varor togo de hålft fpanlkt 
mynt, och de begåra merendels 2. å 3. dub-
belt, emot det de efter något prutande åro 
nöjde med. Eljeft byta de til (ig hvita Lin-
klåder , bomuls näsdukar, ,gevår och knif-
var, dock låta de fållan bedraga fig uti fina 
byten. 
- Javanerne åro til fårgen kopparbrune, gå 
merendels nakne, utom et litet Schårp fom 
de bara omkring lifvei'? och en Tourband 
på hufvudet: Ti l religion åro deMahome-
taner, men åro aldeles undergifne Hollån-
darne, fom på Java Souveraint regera; Och 
ehuruvål Javanerne, flera ån en gång bu-
dit til at affkudda fig det Hollånlka, för 

"dem nog fvåra oket, hafva de dock deri-
genom mera förlorat, i det deras frihet år 
dem nu aldeles beröfvad, fåatdejkunna 
med Ikål kallas Hollånlka trålar. 

Då de komma om bord, taga de klädet 
eller Tourbanden af hufv udet med ena han-
den, forandes den andra handen up til 
pannan,j det de utfåga fin vanliga hålfning, 
fom år Tabe ! Tabe! och begynna feder-
mera genaft at biuda ut fina varor, vid 
hvilket tilfålle man vål måfte akta fig«at ej 
folifva bedragen. 

Den 4;de, efter middagen, fingo vi en me-
ra frifk vind, hvarigenom vi blefvo fkilde 

ifrån 
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ifrån Javanernes vidare befök ,, lemnandes 
Java a Qfter,och hade Sumatra å veftra fidan, 
hvars ftråckning vi långe fingo följa, och 
ej utan förundran (kåda des otroligt flora 
och vilda fkogar. 

Den 6:te Augujli, klockan 8- före midda-
gen, pafferade vi det för grunt vatn bekan-
ta Stråt Banka, hvareft vi icke hade mera 
ån 3 i . famnar diupt vatn, då OnLuciparra 
peilades uti Nord-Nord-Oft. 

c Ibland de många tacka och angenåma 
Gar man hår omkring dageligen helt nå-
rä'förbi pafferar, kan ftora Poulo Nancäej 
utan anmårkning förbigås. Viankommo til 
denna vackra O den 7:de, klockan 11. före 
middagen. Hon år bélågen uti 3. gr. 24. 
min. Söder Bredd, och ej mer ån en En-
gelfk mils diftance ifrån Banca. Vi fö te-
te henna therföre at vi voro nödiga om 
ferikt vatn, och hon blef fåledes, efter y. 
månaders omfvåfvande på ftora Oceanen, 
den förfta på hvilken vi fatte foten i land, 
fedan vi lemnat Europa. 

Oen år aldeles obebodd och öfvervåxt 
med en tiock och nåftan ogenomtrångeljg 
Låf fkog, uti hvilkens angenäma fkugga, 
vi något fvalkades for den på deffa högder 
obefkrifveligt ftarka folhettan , och fkåda-
de mångfaldiga flags vakra foglar, hvilka 
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uti behageliga läten och täckhet tycktes tå-
fla med hvarandra, befynnerligen om mår-
narne, då de hopetals inflmno (ig Vid det 
fårfka vatnet. De enda, fom voro bekan-
te, voro Papegoijor och fmS Turturduf-
vor af åtfkilliga färgor. 

Uti fkogen funno vi ej flera bekanta träd, 
ån Buxbom och Rottäner, eller få kallade 
fpanfka rör, hvilkavåxa på et befynnerli-
git fätt, i det de finnas inneflutne uti en 
bark af 4. å j . tums tioklek, gråaktig til 
färgen, och ofver alt med en tums longa 
Ikarpa taggar befatt: PS ftammen fynes ej 
denminfta gren, utan allenaft affåtningar 
åtfkillig diftance ifrån hvarandra, och of-
verft på toppen växa några blad, lika dem 
af Palm eller Ivpkhus träd. De finnas doc-
ka til 7. å 8- tums diameter, och fa longa> 
at de fynas öfver de högfta träd. 

A f diur fyntes hår inga andra, ån vild-
fvin, Apor ochEkornar, hvilka voro gan-
Ika fkygge. 

Vid ftranderna funno vi Oftron, fom vo-
ro helt flora, goda och välfmakände j Af-
ven väl en myckenhet Corall, men grof 
och af intet värde, famt theffutan åtfkilli-
ga flags fnåckor och fifk. ' 

En myckenhet fvarta myror fans öfver 
alt på ön, men giorde ingen oro; då dere-

mot 
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mot et {lags hvita, voro nog fvåra gåfter, 
då man råkade at få dem på bara kroppen. 

Det färlka vatnet flyter utur r.ne ofvan-
före hvarandra belägne frna tralk , och år 
af befynnerlig klarhet,famt har någon fmak 
af mineral : ?Det kan håmtas få vål på Nor^ 
ra fom på Oftra fidan af Öen. 

Den j):de £ug. klockan 6. före middagen, 
lemnade vi Gen ftora Nanca, tillika medö-
gnafiktet af de härom kring belågne län-

' der, och fingo, då vi kommo uti Chinefi-
fka f jon, å nyo nöja ofs med profpeä a£ 
himmel och vatn allena. Föränderliga vin-
dar, otrolig heta, och fkarpa och täta 
regnlkurar befvårade ofs dageligen. 

Vi nalkades nu andra gången Dagjåna* 
nings linien, hvilken vi pafferade den 12. 
klockan 2. efter middagen, och funno pa 
denna norrafidan om iEquino&ialen, et me-
ra oroligt och förånderligit vader, få ac 
ftark blåft, ftormbyar och ålkedunder va-
rade ånda tils 

Den löiteAug. då vi med befynnerlig fä-
gnad, klockan 6. före middagen fingo fig-
te af Ghina, och klockan 1. efter middagen, 
fingo en Chinefifk Lots om bord,famt kom-
mo om aftonen klockan 8- til ankars på Por-
tugififka ftaden Macaos Redd. Följande da-
gar var aldeles ftilla lungt, få at vi ej hun-

na 
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no mera ån et litet ftycke , fa långt floden 
förmådde drifva, men då Ebben kom, må-
fte vi fålla ankare. Dertil hade vi fått en 
Lots ifrån Macao , fom ej tiltrodde ii g 
f jelf veta råtta farvatnet. 

Den 2Ang., kom Båt och Efcaloup ofs 
til hjelp ifrån Svenfka Oft-Indilka Com-
pagniets Skep, Prins Carl, fom kommit 
ifrån Surratta, och nu et helt år hade of-
verlegat; Afvenvål kommo båtar ifrån. Preii-
(ilka, Danfka och Franfka ikepen, med 
hvilka vi måfte boxera ois upför Revieret, 
då det var ftilla, fom merendels varade al-
la dagar. 

Den sr.fia Aug. om aftonen honno vi in-
ROm Jiouatiger, hvåreft Chinefiike 
Cafteller åro anlagde. H£H51e'fvo vi af åt"-
Ikilliga Chinefer befökte, hvilket de ej 
göra uti annan affigt, ån at blifva med 
vin, eller andra Liqueurer traderade. 

Den långe eJterlångtade hamnen hunno 
vi ånteligen efter nog arbete emot vind 
ochf l röm, den 3-dje September, klockan 
9. före middagen, dä vi lyckeligen ankom-
mo uppå Warnpce redd, två Svenika mil 
ifrån Canton, fom år det nårmafte man 
med något ftort Ikep kan komma täl fta-
den, och år fåledes denna Redd ankar-
plats för alla Europeilka Skep fom kom-
ma hit. Lan-
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Landet häromkring år öfver alt igenom-

fkurjt af breda revierer, och år merendels 
flått, utan någon ffcog , befynnerligen, på 
norra fidan, hvaråft det ar helt lågt, och 
blir ftundom af det flodande värnet aldeles; 
öfvertåckt, men tienar icke defto mindre 
Chineferne til fruktfama åkrar. På fo-
dra- fidan af revieret år deremöt mycket 
höglåndt och bergacktigt med något fkog 
nppa /högderna, Warimellan de vack^afta 
pMntagbr man någonfin vill fkåda, af Ghi-
neferne åro ofvan för ,hvarandra trapvis 
anlagde; På denna fidan åro ock ät/killi-

. ge fmS fläder och byar, men forbudneat af 
r.uropeerne befökas. Staden Vampa år be-
lägen på norra fidan af revieret, ungefår 
en fiärdings våg ifrån der fkepen1 ligga „ 
och Ar åfven förbuden at befes af någon 
främmande. . 

Ofver alt på landet hår omkring, fer mar* 
^tfkilhga hö^a torn, ej lårigreåtfkilde, åi* 
at det ena af det andra kan uptåckas, ocht 
delfe åro ftåndigt med vakt förfedde. G e -
nom dem fammanbådas invånarne, i fåll 
någon fiende fkullc falla in uti Landet, mc-
ueift teckn fom antändas på det öfverfta af de 
torn fom förft kunna blifva fienden varfe, 
nvilket fäledes i haft ifrån det ena tornet til 
aet andra, conuiiuniceras hela landet ige-

B nom, 
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nom, och dymedelft kunna innom några ti-
mars förlopp > mänga tufcndc man förfamlas.. 

Revieret bevaras med åtlkilliga Chinefi-
fka Galerér, fom pä deras fått åro vål beväp-
nade. Hela defs befattning beftår af 10. å 12. 
man foldater,och en Manderiner eller officC* 
rare, och deras defenfion beftår i långa och 
fmala lunt- gevär, planterade fom (tycken* 
tvånne på hvardera fidan af Galerefu 

Då någon ftor Manderin pafterår revie* 
ret, hifTa deffa Gallerer flagg, och fkiata 
3:ne fkott (fomår deras vanliga löfert,) och 
det 3. gånger, hvarimellan en man år fy C 
felfatt at med en trå-klubba, det förtaftc 
han hinner, flå uppå en klocka é) äf mes-
(ing, fom år lik en rund ftekpartnä Utan 
jfkaft. Denna Mufik räcker få långe den 
af den förbi -pafferandeManderins Sampa.* 
ner kan höras , hvilka däremot ftåndigt 
låta höra et obelkrifveligit buller af dyli-
ka klockor, trummor, lurar och pipor, 
famt åro utfirade med mångfaldige flaggor 
och vimplar af åtfkilligä fårgor ocli figurer. 

Defsutan vifiteras revieret dägeligen af 
S tlkillige fmå Manderiner * fom åro utfån-
de at af böja buller och oordning > fom låt* 
teligen imellan Snefarne kan upvåckas* 
Delfe bruka et flaghelt fmå takte och med 

mån-
t) Denn* klocka kalla» af Chineferne Gung - gung« 
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många firgormålade fampaner, och hafva 
ftåndigt en ftor brun flagg, htfarpå deras 
kiepp eller carafter med Chinefifka bokftåf-
Ver Ir utfått. Sådane fampaner åro myckec 
låtte, få at de i haft med dem kunna for-
foga fig dit något ovåfende höres. 

Närmare Canton åro uti revieret 2:ne 
Caftell af ftcn upbygde uppå fmå kringflu-
tna holmar, af hvilka det ena, fom år nåftan 
mitt för ftaden, berättas vara af Hollända-
re upbygc, i tanka atderigenom intaga Can» 
ton. t hftorien dårom år denna: * 

»Hollåndarne, fom i begynnelfen afde-
>,ras handel, hade åtfkiliga formoner afChi-
^neferne, fingo åfven lof, at på denna h o t 
»me upbygga fit egit faftorie, och andre 
„hus til fin handels förnödenhet; men i M -
,,let bygde de detta Caftell, fom af Chi-
»neferne anfågs fåfom et Europeifkt byg-
»nads att. Då det var färdigt, började Hol-
»kndarne ditföra fina varor, hvaribland 
»ltycken, förvarade uti vin och öhlfat dic 
»praaicerades; men fom Chineferne altidå-
»ro nyfikne at fmaka på främmande Liqueu-
»rer, få hade någon af dem, under fraäan-
»det ifrån Vampa, på defTa förmenta Vin-
»fet giort fåfängt förfök, at få någon ting 
»jderutur, hvarigenom denna Holllndfka 
?>mtrigue uptåckces förr än Holåndarne 

B a Vö-

Bl 
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„voro i ftåndlit förfvara lig uti fin nya 
9,fattning. 

Efter detta och åtfkilliga andra fåfängt 
anftälda förfök at underkufva Chinefer-
ne, hafva Hollendarne nu få aldeles förlo-
rat deras förtroende, at den förmon an-
dre Europeifke Makters fkep aga, at vid 
deras ankomft, få låta upbygga, pä en 
dårtil vid ftranden utfedd plan , .et eller fle: 

,re h i t i l fin förnödenhet, år Hollendfka 
fkepen aldeles beröfvad, hvarförutan de 
tillika förlorat flera förmåner fom de tilfo-
rene ny tjat. 

Det andra Caflellet år aldeles lika det 
Hollendfkadock vida ftörre, och år feder-
mera af Chinefcrne upbygt, och bevaras 
nu,få vål fom det förenämnde, afChinefifk 
beätning. 

Deifa Bftningar, fä vål fom Galererne, 
ehuru vål de fynas tiena til revierets beva-
kande,, hindra ddck intet de förbifarande 
på något fått. Men deremot år man för-
bunden, fä vål dä man refer til fom ifråit 
Cantcm ,! at med fartygen lågga intil 3 me 
bredevid reviéret varande Tiapp eller 
Tuil-hitéy af hvilka det ena år vid Vam-
pa, det andra något nedanföre det Hollend-
v ' - • fka 

/) De Is a hus Jcar gemenli|en Benfahisr och '4ro 
pen til ftor nytta. 
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{ka Caftellet, ©ch det g:die vid begynnel-
fen af ftaden, hvaraft man måfte tåla, 
at afSnefarne, blifva ända til kläderna pä 
kroppen vifiterad, efter varor fom åro un-
derkaftade deras Tullrått. Finnas någrc 
fådane, hvilka ej förut åro angifne , blifva ^ 
de genaft borttagne, då ofta all möda och 
omkoftningar at få dem igen, åro fåfänge. 
Vid deffa Tiapp-hus blir man ofta otroligt 
hindrad, emedan man altid måfte taga ti-
den i akt at komma til Canton med flo-
dens tilhielp j, och derifrån med Ebben, 
få framt man ej under vågen vil blifva up-
pehållen 5. a 6. timar för contrairt vatn. 

Den för fin ftora handel få almårtt be-
kanta ftaden Canton utiKejfaredömet Chi-
na, år belägen uppå en af floden Taa kring-
fluten O, uti Nord Latitud. 231 Grader och 
30,minuter, famt Längitud. Qfter omOp-
fala Meridian. ,95*. Grader 3o^Minuter. 

Denna Stadfens befynnerliga belkaffen-
het vifar nogfamt Chinefernes medfödda 
fmak för beqvåmlighet; ty ehuruvårl den uti 
aldraåldfta tider år anlagd, hafva efterkom-
manderne dock ej funnit-nödigt det ringa» 
fte rubba defs forfta bygnads fått, eller ån-
dra den efter någon nyare fmak, eller andra 
Nationers konftiga inråtningar, emedan 
hvarken utvårtes prydnad eller, vidlyftig 
• j $3 pro-
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profpe& har kunnat forraä dem at låmna 
något af denbcqvåmlighetde efter finfmak 
tycka figåga uti fine vanliga bygningar. 

Siclfva ftaden uti hvilken de förnåmfte 
Ghinefer bo, får af ingen Chriften befökas. 
Har inne bevara de fvartfiuke Chinefer fina 
få vål gifta fom ogifta fruentimber, under til-

Fifneichlavars vård, och kallas fördenfkull 
å vål af de Sven/ka, fom af åtfkillige andre 

Nationer, Fruentimbers- Staden. 
Denna år befåftad med en ganlka hog 

och tiock mur, (på famma fått upfArd fom 
de uti fordna tider brukelige fåftnings» 
murar,) hvilken går utien jåmn lineariindt 
om ftaden, och har åtfkilliga utbygda fyr» 
kantiga och runda torn, få at hela defs de» 
fenfion beftår allenaft uti hogd och tiock» 
lek. Ofra kanten af denna mur år helt tått 
igenomfkuren af flora och vidlöftiga em. 
brafurer ellep fkott-anglar, men om dår 
någonfin varit, eller orrt framdeles några 
ftycken komma dit , har man nog ordfak 
at tvifla. 

Staden år förfedd med fex portar, af hvil-
ka r.ne på våftra åndan åro de ftörfta. Des-
fa tilflatas med ftarka {långfel och lås om 
nätterna; men om dagarne bevaras de af 
mycken och vakfam vakt. 

Invårtes bygnaden ati Fruntimmers fta-
iden 
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den måfte jag med tyfthet förbigå, eme-
dan alla förfök at komma dårin, voro fåfän-
ga; 4ock (kal den efter berå£telfe, vara 
på famma fått bygd, fom den yttra eller 
forftaden, undantagandes några ftora byg-
ningar, fom åro de förnåmfte Manderiner-
nes Refidence, 

Förftaden, uti hvilken Chriftne hafva fri* 
het at drifva fin handel, år ungefår en ty(k 
mil lång i och mycket vidlyftig, famt bygd 
ptan den ringafte ordning, Ciatorne åro 
mycket fmala på några ftållen, och på an-
dra helt breda och vidlyftiga, och gå ej 
uti någon råt linea; dock åro de öfver ak 
väl lggde med huggen fyrkantig ften, och 
med nödige rennor til regnYatnets aflopp 
förfedde. 

Chinefifka bygningar förekomma hår 
förnåmligaft af tvånneflag. Det enaårgan-
/ka fimpelt, men för de handlande be-
qvåmt, hvarföre de ock merendels åro 
bygde vid revieret, pch Uthyras til Eviro-
peerne, famt kallas gemenligen fa&orjgr, 
Peffa åro2;n§ våmngap höga, och 3-å4QO. 
alnar långa, men ej mer ån 30. a 40. ainar 
breda. De åro ej ofveralt fåkte, utan ok 
van på taket åro åtfkiljiga öpningar lemna-
de, igenom hvilka liufet nedflåppes uti de 
läkte gångarne, hvaråft kamrar med ften 

B 4 i 
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i nedra, och bräder i ofra våningen åro af-
delade. , Mera ån en trediedel af hufets 
bredd, år dock akid uti nedra våningen lem; 
nad til gång, uti hvilken kiöpmans Varor-
lie beqvåmligen placeras. 

De andra flags bygningar finnas ofver 
alt längre' in uti ftaden, och åro åfven v.åj 
2:neväningar höge, men få vidlyftigt byg-
de, och med få mångfaldige gångar och 
vinklar, at inan ofta har fvårighet finna 
famma våg ut, fom man gått in, befynner-
ligen uti de ftörre hufen, hvilka med flUl 
Iviinna anfes fåfom laborynter. Mitt uti 
deffa finner man gemerdigen en ftor öp-
iiing, eller otåkt Plan, ifrån hvilken dagen 
-jueddelas de maftarummen; menar något 
rum, fom härifrån ej kan hafva fit lius, 
göres et hål igenom taket, då det i öfra vå-
ningen varande rummet, blir fåfom le&are 
för det undra. Alla hus åro upbygde af 
obrånt tegel, hvilket dock år få hårt, fedan 
det en gång blifvit tort, at det ej af vatn 
suplöfe^. Det göres af en blåäktig fin le-
ra, föm upgråfves utur fumpiga platfer, och 
genaft arbetas med någon fandblandiling., 
iamt efter 2. å 3. dagars torka uti fkuggan, 
lågges uti fölen, tils det blifver aldeles tort. 

Tak-tegel göres af famma flags lera, 
belt tujispchplatt, likt deniSveriget bru-

keliga 
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keliga brådfpån. Med fådant Tegel åro 
bufen öfver alt hår i ftaden takte. 

Golfven åro hos de förmögnare meren-
dels af huggen fyrkantig ften i undra vå-
ningen, men bräder i öfra. 

Fönfter brukas hår mycket ftora ockvid-
• lyftiga, men i fallet för glas, et (lags tun-

na perlemoikal, hvardera éj ftörre ån 2. 
tum i quadrat, hvilka åro uti breda tråd 
lifter i n/k, urna, få at de meddela ganlka 
litet lius da deftåigen; hvarfore, om da-
gen, i ftållet för fönfter, brukas et flags tunt 
och på ärfkilligt fått utmålat flor fom år 
fpänt uti ramar. 

Spifar brukas inga andra ån de fom tie-
na til matredning, och åro efter landets brift 
på ved, fä väl inrättade, at de vida öfvertraf-
fa de ftora och vedödande kioks - fpifar i 
Sveriget och-andra orter, hvilka de dock 
til fkapnaden nog likna. De Chinefilke 
kioks -fpifar beftå (ak efter fom hushållet 
år ftort) af3. a 4. fmå dragugnar, och öf-
ver hvar och en af dem, år et rundt hål, 
beqvämligt för en hos dem brukelig gry-
ta, få at da man lägger eld uti ugnen, lå-
gan, och följakteiigen eldens mäfta ftyr-
ka, drager fig til detta hålet, hvilket täc-
kes afbotnenpå grytan, 0 at de alle-

• . B / M 
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naft med. några få fpånor komma en gry-
ta af 4- å $, kanrum at i haft koka. 

Dock måfte man derjemte mårka, at en 
Chinefifk gryta, kan med långt mindre eld 
bringas til kokning, ån de i Sveriget bruke» 
lige-, ty en gryta af 6. å 8- kannors rymd, 
år hos ofs gemenligen a å | tum tiock u-
ti botnenj och har deffutan 3:ne fiocka 
och långa fötter, hvilket alt fordrar en 
god eld, innan det kan igenom vårmas, be» 
fynnerligen fom eldens måfta ftyrka går up 
omkring fidorna, utan at göra fin råtta 
verkan; men deremot år en Chinefifk gry-
ta af famma ftorlek, ej mera ån fdels tum 
tiock upi botnem och har inga fötter, eme-
dan de vid de hos dem brukelige ugnarnc 
åro onödige. 

SmS hushåld bruka et dags fmä fyrug-
nar afleer giorde, fom dg kunna flytta med 
(ig hvart de villa, och åro allenaft for en 
panna eller gryta: Sådane ugnar bruka de 
åfven uti fina båtar eller fampaner, och 
kunna f åledes uti haft koka, då de öfver» 
komma något fom til mat år tienligt. 

Många onödiga meubler finner man hår 
hvarken hos höga eller låga: Altfammans 
beftår merendels af y.å 6. ftolar eller bankar, 
och några pä papper med vakra fårgor fö» 
yeftålde Jagt- eller Hiftorie- målningar och 

Land* 
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Landikaper, föm pryda deras öfver alt 
med hvitt,rött eller gult papper öfverklåd-
de vaggar, I hvarje rum åro ock gemen* 
ligen 2:ne bord, af hvilka etårutaf ften 
eller något fynnerligen vackert tråd, och 
det år altid helgat åt deras Gudar, famt 
prydes med 2:ne ftora liufeftakar af filf-
vsr eller af tutanego, hvilka hafva 3,'ne 
grenar; Uti hvardera grenen ftår antingen 
et ftort med åtfkilliga fargor målat vax-lius, 
eller en rökelfe ftång. Liufen tändas ej up 
utan vid något belynerligt tilfålle, eller 
då någon Högtid firas, men rökelfe ftån^ 
gerne åro ftåndigt uti brand; De giöras u-
taf rafpat eller iönderftöt fandeltråd, nå* 
ftan | aln långa, och åro af åtlkillig tiock-
lek , famt kunna råcka hela dygnet, eme^ 
dan de åro preparerade fom et {lags fnöike, 
få at de endaft behålla en lmäningom tåran-
de eld, utan at gifva något fken. Imellan 
båda liufaftakarna ftår ep rökelfe -kåril, an-
tingen af famrha metal fom ftakarne, eller 
af ften, och deruti famlas all den afkanfom 
blifver af bemålte rökelfe ftånger. Mitc 
på bordet ftå några talrikar med åtlkillig 
flags frukt: befynnerligen brakas Pompel-
mofer, Ananas, Apeldeciner, PifTangöch 
et flag Citron-gul frukt, fom til fkapna-
4en aldeles liknar cn hand med Stlkilliga 

to 
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långa fingrar, och åger. en ganfka ange-
näm lukt. Denna-Sr fram for all annan 
frukt brukelig til afg.uda offer. 

Deffa frukt-talrikar röras aldrig för ån 
frukten år aldeles förvifnad, då den bort-
tages , och frifk frukt frarnbåres i defs ftål-
le, OfvanfiV bordet flå åtfkillige flörre 
och fmårre rikt förgylde. bilder, fom före-
flålla Chinefernas Gudomligheter, ochdef-
fe åro flålde uti en fådan ordning, at de 
likna en altare tafla, hvilken med åtfkilli-

, ga blomfter år utzirad. Sådane bilder och 
offerhord finnas i hvarje hus, och jag be-
Jiöfver ej nåmnå, at de förmögnares Gu-
dar åro koftbarare och mera prydde ån de 
fattigas, ty det tyckes följa at fig fielf. 

Det andra bordet fom Chinsferne hafva 
uti fine rum, brukas allehaft at åta uppå, 
pch imellan maltiderna år det ftåndigt för-
fedt med Tobak, Pipor och The-vatn. 

Uti de öpmngar eller fmå otåkta Planer 
fom aldd åro brede vid deras fömåmfla rum, 
finner man nåftan ak det fom uti enslighet 
kan förnöja ögonen; ty utom åtfkilli-' 
ga tacka blomfter och fruktbärande träd, 
hvarimellan de liufiigafte eremitager, och 
ikugrike grottor fom någonfin kunna i-
jnagineras, en miniatur föreftållas, fer 
man uti ftora af free uthugnekiårilj repr<e-

fen* • .t 



Ar Clinton. 29 

fenteras foiå fiöar, upfylde med åtikillige 
guld och och fiifvei' filkar , hvilkas tacka 
och bcfynnérliga fkapnads åfkådande up : 

vacker både nöje och förundran; På 
net flyter et grönt blomftrande fiögrås?i 

och på botneri af defla fmå fiöar, fynes ert. 
grön måfta, hvarutt fifkarne vid minfta 
buller tyckas fig fördölja. 

På tråden fer man åtfkilligä fiungfoglar 
och papegojor uti burar, och på marken, an-
tingen några fmå kaniner, eller andra hem-
tamda fkogsdiur, famt några rara höns 
och fazaner; få at åfkilliga Naturens för-
moner, med konft och flit famlade / ftäiai 
digt hår tiena til ögonens förnöje'fe. ' 

Vid ingången afhvart och et hus finner 
man antingen uprefta ftoder, eller hängan-
de taflor utafträd, h varpå ftSr fkrifvit livat 
och en husägares namn och' nåringsfått, 
famt huru många lmftrur, barn och tien-
ftefolck eller fchlafvar han har at förförja. 
Man f k a l o c k merendels fe (torre delen fornt 
idka enahanda n ä r i n g , bo tilfammans pä eri 
gata. 

Afguda Tempel förekomma hår af 2:ns 
flag. Det ena källas Jofs - eller Guda-Bus, 
och fådane åro mångfaldige uti för-ftaden. 
Deffa ftå ftändigt öpna, och åro indelte uti 
3;ne delar; Vid ingången ftå gemenligeii 

1 1 a;ne 
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a:ne ftore af tråd uthugne bilder, ibin li-
kna antingen, diefiar, drakar, Jettar eller 
ofanteliga häftar, uti vanfkapeliga grym* 
ma och fafeliga geftalter. I förfta delen el-
ler forhufet, fer man på ena fidan en ftor 
af jern gutert klocka, och på andra fidan 
ert ftor trumma, famt några af tråd ut» 
hugne gamla Pråfteblilder. 

Uti 2tdra delen, fom år aldeles 6-
pen, ofch utan tak, åro på fidorna några 
tråd planterade, och mitt uti, ftår en ftor 
fyrkantig ften, uppå hvilken Chineferne 
falla på knå få fnart de komma in och då 
deras Gudstjenft begynnes. Hårjemte år 
ét^ftort af jern ilöfverk gutit rökelfe kåril, 
Uti hvilketde fom komma in, offra fitrök-
vårk, hvaraf ftåndigt cn tiock rök utbre-
der fig. 

v Uti 3 :die delen, fom år den Heligafte, fit-
ter uti fomliga, deras Gud, den de kalla 
( Grande Jofs) eller ftora Gud fråmft. Han 
ar utaf tråd uthuggen, gatifka tioch och fet, 
ined cfantelig ftor maga, och år öfver alt 

% förgyld. Uti andra tempel innehafver Sa-
tans förfkråckeliga bild detfråmfta och he-
ligafte rummet. Så val omkring den go-
^a Gudens, fom omkring den ondes bild, ftå 
andra Gudomligheter, ftorre och mindre, 
$ch i mångfaldiga fkapnader. De ftorre 
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bildcrne åro gemertligen klådde uti Hielte-
klåder, med harnefkhielm och fki61d> famt 
hålla uti händerna fpiut ellef fanön 

Framman for den förnämftå bilden, eller 
Templets Gud* år et ftort bord5 hvar på 
fta åtfkilliga ftora Liufeftakar, råkelfe och 
offerkåril ,famt dertil med > mitt på bordet > 
en ftor hög med afkåj famlad efter offer -
Och rojkelfen fom dageligen brinner. Hår 
ligger ock ert myckenhet forgylte 5 forfilf-
rade och målade papper, tilhopa fattefåforrt 
ftrutaf, hvilkä af Pråfterne åfo 'helgade* 
och brårtrias vid deras bonéftunder fäfom 
dägeligt offef. 

Det andra {läget af Tempel * fom kallas 
Pagoder, år ej til få ftort antal) men räk-
nas for de fornåmftä, och de åro ftåndigc 
tilflutne, famt bevarade af pråfter > hvilkar. 
ock allena hafvä frihet at på deräs altaren 
tiptanda rokelfe; Deflfa åro mycket präk-
tigt utfirade, och hår inne fer män mång-
faldiga flags geftälter fom Gudomligheter 
dyrkade * fåfoirt Gudar och Gudinnor af 
tråd med mångfaldiga ärmar händer och 
hufvuden; åfvenleds drakar och andre fa-
felige fkaprtader* famt defsforutan Machi-
ner och konftftycken. Alla delFa belåter 
åro giorde med all uptankelig flit och nåt. 
het, famt efter deras fmak, på möjeligafte 
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fått prydde. Uti Pagoderne, Ikola ock 
bevaras mångfaldige courieufe antiquiteter. 

Sidentygs och fammets fabriquer åro u-
ti forftaden ganlka många, och der för-
färdigas på kort tid, hvad flags tyger man 
fiånfin vil beftålla. Deras våfftölar åro af 
tråd, helt fimpelt inrättade, och likna me-
rendels vanlige linne våfftölar. Sålfven åro 
of bornuls garn, och då flata tyger förfärdi-
gas, uplyftas fålfven med trådor, på famma 
fatt,fom hos Linvåfvare fker; men vid blom-
merade tyger, fom fordra många fålf, år for-
utan f jelfva våfvaren, en annan fysflefatt of-
van for våfftolen, til at med fnoren, fom up-
pehållåfålfven,hjelpa deras lyftande. Våf-
(kedcn år af ror, ganika fin och nått tilfam-
manfatt, och Ikedformen år af et mycket 
tungt tråd, famt få ftåld, at den fom våf-
ver, behöfverallenaft fkiuta honom up, dl 
han vid nedfallandet, af fig fielf tilhopa tryc-
ker trådarna. For denna ordfak, år ock den 
bomen, på hvilken hvarpen omfvepes, myc-' 
ket högre ån den fremfta eller bröft-bom-
men, och på det våfftolen fkal vara få myc-
ket ftadigare, åro defs ftolpar nedgråfde 
uti jorden. 

B omuls-tygs fabriquer åro ockfå å tik il-
liga, men ej af något fårdeles varde, eme-
dan de tyger ? fom hår förf årdieas, åro m ve-

kes 
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ketfmala och grofva, få at de fom fkola 
hällas for goda, åro merendels ifrån Staden 
Nankin. Bomullen redes med {trång, p i 
famma fått fom hatmakare hos ofs reda 
{in ldipta ull. 

Så vål til Siden-fom Bomulls-tyger åro* 
hår mänga fårgerier, och Chineferne åro 
juft måftare uti at tilreda de aldra lifligafte 
couleurer. Deras fårgor hafva dock den 
olågenhet, at de häftigt changera, och tåla 
c j den minfta fuktighet. 

Porcellain förfärdigas ej uti Canton, utan 
hitbringes ifrån Staden Nanking; dock me-
rendels hvitt, få at det hår ritas på det fått, 
fomEuropeerne åftunda, och gifvafina mo-
deller, Viifa hus fom af Köpmånner un-
derhållas , åro upfylde med fådane ritare, 
och ifrån dem föres det federmera til andra, 
fom åro fyffelfatte at uti dertil giorda ugnar, 
inbränna de påfatte fårgor. 

Hår gifvas ock många vårkftåder, hvar-
liti arbetasPerlemo, Skyldpad och Elphen-
ben med otrolig nåthet, och på hvad fått: 
fom man det beftåller. 

Spegel-fabriquer åro äf ej mindre an* 
tal. Hår göras Speglar få vål {låta,fom ri-
tade med de lifligafte fargor, och fållan fin-
ner man någon äf de vanlige fpeglar ne, fom 
ej år förfedd med någon kårleks - hiftoria. 

C De£ 
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Defla kalla de Lapp, och på dem foreftållas 
på tydeligafte fatt deras mångfaldiga och 
obefkrifveliga äifkogs - manierer. 

Bildmakare finnas fom uti ler afbilda hvil-
ken fomdet.åftundar, och det få. lifligen, at 
man i häftighet kunde taga bilden for fielfvä. 
Perfonen. De göra ock ftundom hufvud och 
händer rörliga, famt påklåda dem kläder 
af tyg gjorda. J Q O' f C* Cl* 11* 

Lackerade arbeten förfardigas ock här 
oförlikneligen val, befynnerligen med 
fvart botn. 

Defsutom åro här i Staden oräkneligt 
månge andre Handtvårkare, Guldfmeder, 
'Tutanegs- arbetare , Meffingsfiagare, Ten-
jutare, Stenhuggare, Smeder, Snickare, 
Skomakare och Skråddare, m. m. 

Tafkfpelare och Comcedianter tryta ej 
eller, och de åro uti fine konfter få val of-
vadefom de någonfin kunna vara. De för-
re féreftålla få fermt fina galenfkaper, at 
det ofta fynes ofvergå mennifklig förmågo; 
och de fednare, fom anftålla fina Comcedier, 
på höga och öfver gatorne^upbygde The-
atrer, hvilka gemenligen få namn af Sing-
fang, kunna få fulkommeligen ingå uti alla 
paffioner, at ehuruväl man ej förftår deras 
fpråk, kan man dock ej utan nöje och för-
undran åfkåda deras affecter. 
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Åtfkilligt löft folk förtiena penningar 
for mindre behageliga, och ftundom iiiike-
liga fkådefpel. En del bara ftora ormar u« 
ti bara hånderna fom flingra fig omkring 
armarna, hvilka de for en ringa betalning, 
låta bita fig, och bio den ftryka de feder-
mera uti anfiktet och på kroppen, få at de 
åro ftundom fafelige at åfkåda. Andra gå 
omkring och for betalning flå fig fiehva uti 
anfigtet, få at de blifvahelt blå och ftundom 
bloden utfpricker. Andre åter idka andra 
dylika galenfkaper, fom Chineferne finna 
nöje at aikåda, hvilket nogfamt utmärker 
deras af Naturen hårda finnelag. 

Uti hvart och et hu$ finnes merendels 
en öpen Köpmans eller Handtverkares bod. 
Alla portar åro om dagen upfylte med alle* 
Jhanda Varor til falu, och pä gatorna åro öf-
ver alt fatte bord och ftolar, hvarpå frukc 
afåtlkilliga flag förfåljes, få at hela ftaden 
kan anfes fåfom en dagelig fri marknads-
plats, hvaråft nåftan finnes alt livad fom för 
pengar kan åftundas. Hår år ock ftåndige 
en få ftor myckenhet folk, at man ofta ej 
år i ftånd at igenomtrånga de ftora hopar, 
fom dageligen upfylla de förnåmfta gator-
na. Den almånna beråttelfen, at uti ftaden 
Canton fkall uppehållas öfver en Million fiå-
lar, fynes derföre aga fulkomlig grund. 

C 2 Sta-
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Staden (tyres genom enKejfarens afPe-
quing Gouverneur, och honom kalla Chi-
äneferne Taij Tock, famt igenom en vice 
Gouverneur, den de kalla Sijn Tock eller 
Fuin, hvilka tillika med åtfkilliga andra fto-
ra Manderiner, efter Rikets lagar afgöra 
och fårordna alt det fom angår få vål Mili-
tair - fom Politique - affairer, hvarvid de i akt . 
taga all mojelig ordning och förfiktighet. 

Alt det fom angår Tullarna eller deras 
Kiapp, horer under en annan ftor Mande-
rin,ofom de kalla Hoppo. 

Åt deffa Officerare, famt åt alla andra 
fom åro af förfta rangen, vifas en otrolig 
heder och högaktning, få at det fåmre fol-
ket, vidderas förbigående, falla påknå,och 
buga anfiktet anda til jorden, famt utföra 
i det famma , med cn ganfka ödmiuk 
ton, några ord til fin undergifvenhets be-
tygande. Hvar gång fom Taij Tock (ti-
ger utom fit hus, det vare fig dag eller natt, 
få faluteras han med 3:ne fkott, at förbigå 
mångfaldiga andra' vördnads betygelfer, 
hvarmed de ftundeligen foka förfåkra ho-
nom om fin tilgifvenhet, famt uphöja hans 
höghet och åra. 

Utom den otroliga myckenhet folk, fom 
med handel och arbete underhålla fig uti 
(ielfva ftaden famt på landet deromkring, fin-

ner 
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ner man et ej mindre ftort antal, fomftän-
digt viftas på fiön derutanföre, och ej aga 
en fot bred del i landet, utan hela hushål-
len, månner, huftrur och barn, ehuru mån-
ga de ock vara månde, ligga uti en Sam-
pan, eller ofvertåkt, och med Itfkilligä rum 
förledd båt, och deufamma flytta de efter be-
hag dit dem fynes beqvåmligaft at lefva. 

Revieret vid Canton år ofta få upfylt 
med dylika Sampaner, at knapt en trång 
paffage ar lämnad for de ftåndigt med trans-
porter fram och tilbaka gående fartygen. 
Detta fiöfolket har fin måfta föda af flikan-
de, och for den flik fom de uphåmta, til* 
byta de (ig af landmannen, ris, frukt och 
annat hvad de behofva. Andre fom hafva 
beqvåmliga Sampaner, fortiena fig födan 
med folks och varors transporterande ifrån 
deri ena orten til den andra. 

Uti Sampanerna föra de altid med fig 
fina Hus-Gudar, och hafva et litet altare 
på hviket de for dem uptånda rökelfe. Hvar 
morgon och afton hörer man et jemmerligt 

- buller af deras meffings-klockor, och det 
varar en god ftund, under hvilken tid de 
göra fina böner til Gudarna, hvarefter de 
offra fina helgade papper, hvilka, då de 
brinna fom båft, kaftas uti vatnet med et 
förnyat buller på bemålte klockor. ' 

C 3 ( Dje 
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De förnåmfta varor fom bringa EurO-

peerne at drifva handel uti Canton, åro Si* 
dentyger, rådt Silke, T h é , Porcellain, 
Nankiner, Indigo, Zinober, Gallingal, Ra-
barbara, Pårlemo och Råtting, m.m. Defs-
utan hämtas härifrån ockfå åtfkilligä lake-
rade arbeten, Solfiådrar, Snusdofor och an-
dra nått utarbetade nipper, af Pårlemo , 
Skvldpadd och Elphenben, m. m. Europé-
erna hi: öra merendels redbara penningar, 
hvilka ma te vara af finafte Silfver, fåframt 
de ej at Chineferne fkola ratas. 

De Svenfke, Preufifke och Danfke hit-
föra fållan annat ån filfver; Engelsmånner-
neforaderjemte något klåde ; Fransmånner-
ne viner och ruflin, men Hollåndarne drif-
va merendels fin handel med Specerier, fom 
de hit föra ifrån fina Colonier, Och förbyta 
dem uti T h é och Porcellain, få at de bru-
ka mycket litet penningar. Portugiferne 
fynas vara de fom måft fkulle vinna på den-
na handeln, hålft fom de hafva ftaden Ma-
cao få når, och derigenom få drifva fin 
handel vid lågligafte tiden % och når de 
andra Europeifka fkepen åro bortfarne, 
då man uti Canton får all ting för hälften 
mot det man eljeft måfte betala. Skepen 
komma gemenligen hit uti flutet af Augu-
fti och början af September månader, och 

g å 
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gå ej hårifrån förr ån årets flut, eller bör-
jan af nåfta år. 

Landet omkring Canton år öfVer alt 
med fruktbärande Plantager utfirat, få at 
ifrån den clåndigafte mark, til hogfta kul-
lar , finnes ingen plats, dar fielfva omoje-
ligheten det ej hindrar, fom ej af en ofor-
'truten Landtman år upbrukad, och har 
Chinefernes idoghet gått fsl.vida., at de på 
hårda bergkullar uptort jord, och anlagt 
den ena Plantagen trapvis ofvanför den an-
dra, hvilkas tacka och liufiiga utitgt up-
våcker åMdarenas både. nöje och' förun-
dran. 

: De förnåmfta frukter, Xqm hår plante-
ras , åro Bomui, Indigo , Såcker - Ror, In-
gefåra, Potatces, Jams och Ris. 

Om deflå fruktes fårikilta planterande, 
{kulle jag onfka at kunna gifva tydelig be-
ikrifning, men fom vi ej kornmo hit förr an 
Jhpftetiden, den 3:dje September, och jag 
då dårom ej kunde hafya tilfålle inh^mtja 
tilforlåtelig kunfkap, måftejag gå det med 
ftillatigande förbi, och\ijallenanåmna, hii-
ru ris planteras, hvarat latteligen kan (lu-
tas, med h v a d aktfamhet andra planteringar 
fom åro af mera varde, måtte forråttas. 

Det låter riåitcn otroligt for Svenfka. 
-Landtman} at åfven få ilora åkerfält fom 

C 4 hos 
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hos ofs fås med utftroddfåd, blifva har 
med handen planterade ftånd för ftånd, 
och det uti åkrar, fom ena timman fynas 
torra, och den andra åro med vatn öfver-
hölgda. Rifetfäs af frö om våren, hålft 
på högderna, och då plantan hunnic til ec 
qvarters långd eller något mera, tages hon 
tip, och fattes federmera uti defle åkrar. 

Socker-Rören planteras åfven val meren-
dels uti våta och fumpiga dålder, och der af 
tilreda Chineferne åtlkilliga flag Canderat 
och Puder focker, hvaruti de mäfterligen 
veta ac infylta alla (lags frukter, och tillika 
deraf tilreda oåndeligen mänga Confe&u-
i-er, hvilka dock til ftörre delen, för fin öf-
Verflcdiga fötma, ej åro fårdeles behageli ge. 

Min- tanka at om T h e • Plantagen och 
liandteringen f å någon tilförlitelig kun/kap, 
flög emot förmodan aldeles felt, emedan 
häromkring ej finnes några T h e - tråd, utan 
T h e hit föres ifrån långre up i Landet be-
lågne orter. Jag kuride val anföra andras 
beråttelfe om huru det Iker, men fom jag 
c) fielf fedt det, vil jag håldre gå det med 
tyfthet förbi. 
1 Åtfkillige fruktbärande tråd vexa härom-
kring, fåfom apeldeciner, piffang eller ba-
nan , ananas, le&ies, pumpelmofer, cu-
javes och påron med flere, hvilkas fma-

keli-
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kel i ga frakter fåljas til ganfka bliligt 
pris. 

Bland andra vackra och nyttiga tråd, kan 
Mulbers trådet, och et kallat Bambou anfes 
for de förnåmfta. Det förra har blad-fora 
tiena til filkes matkärnas föda , och af det: 
fednare bygga Chineferné ej allena hus, och' 
tak öfver tina fartyg, utan de göra ock dår-
utaf kläder, tegel, fkor, hattar, bord y 

ftolar, mat- och drickes-kåril, parafolier y 

folfiådrar, fnusdofor, kiåppar, och afröt-
terna-tillaga de en fmakelig fallat. 

Bergverk åro inga hår omkring, dock 
•tkal längre up i landet finnas åtskilliga guld-

' jern- famt ten-grufvor; åfvenvål berg-
" chriftal och något koppar. 

Uturviffa floder uphikas ftundom guld, 
akta perlor,agat, famt andra vakra och nyt-
tiga (tenar. 

Diur finnas hår af mångfaldige (lag, bå-
de tame och vilde. Utom de hos oft van-
lige kreatur fom gemenligen åro tame, 
fkall uti de fkogvaxte orter finnas en få 
ftor myckenhet af vildiur, at invånarne ej 
åro nog fåkre uti fina hus, befynnerligen 
for tigrar j 'fom gora otrolig Ikada; åfven-
vål leoparder, vildfvin, babianer, ftenmår-

• dar, råfvar och vildkattor, utom otaliga 
andra fom jag ej vet namn på. Desmans-

C s råt-
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råttor åro hår til en fådan myckenhet, at 
alla hus åro upfylde med dem, och for den 
ordfakens fkull, hafva alla Chinefifka varor 
ftark lukt af Mufcus. 

A f Fåglar finnes hår flört antal, och åf-
ven fådane fom hos ofs åro bekante , få-
fom kalkorter, hons, fazaner, gåfs, än-
der, ftrandfneppor, fvertor, måfar, duf-
vor , raphons ? vaktlar, turturdufvor,, 
ftarar, lparfvar, papegojor, hakfpettar 
kråkor, fkator, uglor och flådermofs, hvil-
ka fednare finnas ofta få ftora fom fmå hons, 
Och åtas af Chineferne med mycken appe* 
tite. Jag undviker med flit at nåmna flera 
hår befinteliga {lag af fiåderrå, bland hvil-
ka fomliga åro tienliga til mat, och fomii-
,ga fornöja öronen med fin liufiiga fång. 

Filkar fom dageligen fångas, åro carp, 
moletter, råkor, krabbor och oftron, 

.m'en hår gifvas ånnu flera fifkflag, faft de 

.åro mera falfyn te ån dem jagnåmnt. j a g 
Skulle onfka at om dem kunna gifva tilråc-
kelig underråttelfe, mert mina trånga gran-
for vilja det ej tillåta. Dock om någon (kul-
le vilja hafva kunfkap derom, vil jag gif-
va anvisnjng på en Landsman, nemligen 
Lieutenanten vid Amiralitetet, Herr CARL 
G U S T . EKEBERG, fom tilforenc meddelat 
det almånna Chinefifka landhushålningen, 

och 
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och nu, jemte andra curiofiteter, hemfört en 
anfenlife famling af de obekanta fifkeforter 
fom hår finnas. 

Infeaer år hår ej eller brift på, utan fin-
nas til nog myckenhet, få val fådane, fom 
förfkaffa landet otroliga förmaner, fom de, 
fom åro fkadelige och förgiftige, fåfom or-
mar, crokedyler, fcorpioner, fpindlar och 
t u f e n b e n , hvilka fednare ofta oroa en inuti 
hufen, och deras bett åro nåftan oboteliga. 
Et flags mygg, fom kallas Moufquiter, år 
den ftörfta plåga hvarmed man hår årbe-
fvårad,befynnerligen om nätterna: Befin-
nas til otrolig myckenhet, och deras ftygn 
förorfaka en olidelig fveda. Kackolackar 
åro ej af mindre antal, dock åro de ej få 
nåsvife fom moufquiterne. 

A f nyttiga lnfe£ter intaga filkes - matkar-
ne framfta rummet, ty de forlkaffa en a'f 
Landets förnåmfta proda&er. De födas 
med blad u t a f mulberstråd, uti dertil byg-
da hus, hvareft de efter fulbordat arbete', 
•undergå fin förvandling, och fedan de lem-
Hat agg til n y a m a t k a r , forfvinna de aldeles. 

Flere ftaden Cantons, och det derom-
kring belågna landets naturliga förmåner, 
åro mig ej få bekanta, at jag dem fulkom-
ligen kan belkrifva. Jag går fordenlkuld 
håldre dem med tyfthet förbi, ån jag vil 

med 
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med oviffa beråttelfer utvidga de mit arbe-
te forefatte grånfor. Landets inbyggare, 
deras ågenfkaper, religion och lefnads-fått 
fkal nu fom kortaft omtalas. 

Chineferne åro af en medelmåttig ftor-
lek, och i allmånhet råk nas den vara en vål-
Ikapad karl, fom har hog panna, fmå ogon, 
kort nåfa, ftora oron och vidlyftigt anfigte, 
famt til kroppens geftalt år ftor och fet, få 
at han kan fylla up fin ftol, och vara heder 
for en bordsända. De hafva ällmänt helt 
Cvarta hår, hvilka de bortraka, och låmna 
allenaft en rund fläck mitt uppå hufvudet 
orakad. Ifrån denna fläcken få håren våxa, 
och deraf flåtas fedan en lång pifka, hvil-
ken med fvart filke okas, få framt håren ej 
åro tilråckeligen långe. 

Deras anfiktens färg år af den ftarka föl-
hettan, fom hår ftörre delen af året regerar, 
något brunaktig , befynnerligen på dem 
fom viftas mycket ute i luften; men den hin-
drar dock ej,atju de fom;annarsåro vålfka-
pade, kunna hafva behageligt utfeende. 
Jag har ock fett många Chinefer fom tåfla 
med Europeer uti hvithet. Detta folkec 
åger itåndigt et gladt och angenåmt våfen-
de, och ftorre delen år af et godt och.be-
vekeligt finnelag. Uti miner och dageliga 
omgånget, vifa de mycken vänlighet, utan at 
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röja någon häftig eller oanftåndig ofveril-
ning, då de på något fått kunna blifva rörde. 
Men deremot åro de mycket hämndgirige,få 
at de efter ytterfta förmSgo föka revangera 
lig på den loin tilfogar dem någon oförrått. 
Mycket måne åro de ock om fin heder, vilja 
gerna vara firade, och inbilla fig altid vara 
mera fluge ån andra Nationer, befynnerli-
gen uti handel, få at de ofta fkryta deraf» 
atde kunna förmå Europeerna, at til fig föra 
fint filfver och reela varor, och det bårtbyta 
för ler, löf och matkevåfj m. m. Emot främ-
mande vifa de mycken höflighet, och fins 
imellan åro de altid enige. De åro lärakti-
ge och färdigeatfulkomligencopiera hvad 
ämne fomdemförefåttes. Deras ftörftafvag-
het år jaloufie,och de åro få rådde om fine 
fruentimmer,at de ofta för deras fkuld up-
offra all fin välfärd. Den karl hålles för at 
vara dugtig och fulkomlig, fom åger 3. £4. 
liuftrur, och ändå ingen af dem har orfak at 
klaga ofver någon affaknad. 

Chineferne åro til religionen afgudadyr-
kare, men deruti mycket nitilke, få at de 
aldrig förfumma at gifva fina antagna Gu-
dar de böner och offer, fom dem tilhöra» 
Dock år deras tilftånd uti detta målet mer 
ån beklageligt: „De veta, (fåga de) at det 

år en ftpr Gud fom bor uti himmelen, af 
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„hvilken al ting hafver fin varelfe; men de 
„kunna intet begripa, huru det år mojeligit, 
„at tilbedia en Gud fom de intet fe? dock 
„tro de at denna Guden aldrig tilfogar dem 
„något ont: Men deremot tro de låtan va-
„ra mäktig på jorden at göra mennifkior-
„na fkada, tor hvilkenordfak de bygga ho-
n ö r n tempel, offra på hans altaren, och 
„fira honom högtider, på det han intet fkal 
„på något fåt fkada dem. A f hmimelfka 
kroppar, hvilkas lins merendels fåtter hed-
ningarna uti någon mörk tanka om deras 
vårkande, blir i iynnerhet månan få val hår 
fom uti andre Indianfke orter, dyrkad. 
Solen och viffa ftiernor, fåmt vatnet, jor-
den, elden och åtfkilliga kreatur hafva 
ock fina tilbedjare. Vid hvar ny och ful-
månad, firas hår månans helg, hvilken Chi-
neferne anfe fåfom fondag, och kalla henna 
Laipa: men de åtlkilja nymånans helg ifrån 
fulmånans, och kalla den förra Kiåjal och 
denfednare, Chiaplius. Deifa dagar arbe-
ta de intet, utan efter deras offer och bö-
ner til månan, användes hela aftonen, och en 
del af natten, med fpelande och fupande, 
och man håller före, at ingen firat denna 
högtiden fom fig bort, om han ej varit val 
drucken då han gått til fångs. De tro at 
månan förorfakar årets fruktfamhet, åf-

ven 
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ven fom han medelft lic lopp determinerar 
tiderakningen. DefTutom fira de 3:ne ftö-
ra högtider om året: Den förfta vid årets 
begynnelfe, och kall as Sandin, hviken va-
rar0 uti 3:ne dagar. Förfta dagen tilbedes 
månan, omettilkommandegodt år; 2:dra 
dagen är helgad åt deras Jofs och andra 
gudar, fom de hafva uti bilder, och _tre-
die dagen firas diefvulens högtid, och han 
tilbedes på det han ej (kal göra dem något 
ondt. Denna dagens högtidelighet fker om 
natten,då ftora eldar uptåndas,hvaromkring 
de danfa uti en ring. Den andra årliga hög-
tiden år 4:de Maji, och kallas Tyng -jong. 
Han firas uti Jlivieret med oräkneliga der-
til bygde fmå fampaner, fom åro ganfka 
långe och fmale. Hela Gudstjenften be-
ftår deruti, at de fom ro, föka at ofvervin-
na hvarandra uti kap - roende, och at flå 
med årorna vatn öfver hvarandra. Denna 
helg fom räcker bara en dag, fkal vara 
til åminnelfe af en fiöftrid fom Chine-
•ferne vunnit öfver någon af fina fiender. 

Den 3:die Högtiden år den 15-.de Au-
gufti, och kallas af Chineferne Kiyng-faa: 
Nu anropas åter månan och de andra Gu-
darna om årsväxtens befrämjande. 

Deras års - räkning-, den de kalla Ton-
gu eller almanacka, har för några år fe-
; dan 
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dan, utaf Franlka Miffionairer fom blifvié 
hitfånde at predika den Chriftna låran, (af 
hvilka några hafva fat lof at viftas i Pe-
quing, faft ån deras forfok ånnu ej fårde-
les lyckats,) blifvit andrad, få at de nu in-
dela året uti 12.månader, och hvar månad 
uti 30. dagar, hvaremot deras gamla tiderä-
kning varit många fel underkaftad. 

Månaderne hafva ej andra namn an ef-
ter deras ordning, ifrån årets början, fom 
i;fta 2:dra 3:die månaden &c. Sfven fom 
dagarna raknäs deras föndagar imellan, få 
ät både tid och andra åmncn diftingueras 
med deras almannaZiffror, hvilka fåledes 
fkrifvas och uttalas : 

, & y \ P a t c , jo. Uum fchapp. 

60. J r f Lock fchapp, 

70. 
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7o. § S a t t f c h a p p , 

So .^Patt fchapp. 

9 0 ' ^ , K a o f k i a p p . 

1000, att zin. 

1001. Jatt zin 
jatt, &c. 

Jtoo. Jatt paa. 

Chincfilka fpråkets vidlöftighet och fv-S-
ra uttalande lårer man nogfamt och tilråc-
keligen kunna finna utaf ziffrornas betrak-
tande, få at jag ej derom behöfver något 
nämna. Jag har hort låkert berättas, at uti 
deras alphabet, fkal finnas mer ån 1000. bok-
ftåfver af olika nåmnelfe. Deras ftyl går lod-
rått ifrSn ofvan til nedan, få at den ena bok-
ftafveii al tid fkrifves under den andra. T i l 
ex.om årtalet i^ö.lkulle fkrifvas, måfte det 
Ike pä följande i ätt, och defla ord eller asi£ 
fror uttalas fälunda: 

Jatt-zin-fatt-paa -
iium-fchapp-lock.5 

- t ? 

' S 

isfti 
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i:fta månaden i året kallas kinjut, ocli 
de andre månaderne Ikrifvas efter ziffror-
Has ordning. 

Chinefilke Pråfterne åro merendels fä 
Klådde iom Caniolfke Cappuciner Munkar, 
uti ,långa grå rockar , och låta raka fig öf-
ver helåhufvudet, famt båra et långt band 
med glaspärlor omkring halfen, hvilket 
fedanwhånger utan på kläderna. De gå al-
tid barfota, och gifta fig aldrjg, utan bo 
tilfammraans uti ftora hus, och fördrifva 
tiden imellan deras helgedagar, med fina 
trägårdars och plantagers fkötande. 

De lårde, få val fom de hvilka hårftam-
ma utaf någon'gammal famille, och åf-
ven köpmån , klippa eller fkåra aldrig fina 
naglar, hvarmed de villa utmärka, at de med 
något groft arbete ej behofva förtiena fig 
födan. Man fer dem fördenlkuld ofta med 
naglar fom råcka mer ån a. tum utom fin-
geråndarna, dock åro de få val anfadeoch 
rkrapade, at de åro hel hvita och genom-
Ikinande. Uti fåflkaper och promenader 
knappa de dem med behåndighet tilfam-
mans, hvilket formerar en muiique, lik den 
fom fpanlka fruentimbren med fina Cafta*-
nietter åftadkomma. 

De förnåmfta Chinefers klådebonad be-
ftår af långa och Yida råckar, fom meren-

dels 
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dels åro: af-Svart .Sidentyg, (ej olika kofta-
ner). Skör och' flrumpor, eller flickade 
M o r , bruka de Utaf morkblåt fidentyg. 
P§ hufvudet bara de en flor möfsa med ec 
brem af Tvärt fammet 3. å 4. tum brédt. 
Kullen fom år mycket hög, är öfver 
alt med tvinnat rödt filke öfvertåkt, och 
ofverfl prydd med en förgyld knapp 
I. å 2. tum hög. Sådan knapp få dock ej 
andre lof at bära, 5n de fom åro Manderi-
ner med Kejfårens fulmägt, af hvilka de 
fom hafva;at befalla öfver krigsfolket, bru-
ka blå kläder och Kejferliga Vapnet fom år 
borderat på bröflet och på ryggen, och de-
bura åfven flora och krokuga fablar. Det 
gemena folket brukar ockfå blå kläder och 
mödor, på famma fått giorda fom Mande-
rinernes,'men med den fkilnad,at foldater-
nes möfTor åro öfvertåkte med rödt hår, 
i ftållet för filke, och de få intet båra någon 
förgyld knapp, uti kullen.. 

*. Frueiitimbren, fonfåro Chinefernas för-
nåmfta ögnämirke, bör jag ej eller lämna, 
oomtalde, fäfl ån deras egna mån gårna 
fkulle fe, at ej någon främmande, hålft nä 
gpn Ghrifteri, viftenågot atom dem berät-
ta. De åro korta til växten, och deras fkön-' 
het beflår uti helt fvarta hår, hög panna, 
hhå ögon,'litén nåfa, lagom mun, .blek 

D a ' hy 
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hy och långa öron, famt litet anfikte, 
fmå bröft och nåtta händer. De vifa altid 
en fårdeles glad mine, och hafva behageli-
git tycke. De gå fållan utur fina hus , utan 
at vara burna i Pallantiner eller Portchai-
fer, hvarföre de äro mycket hvite , och 
Ikola de finnas, fom kunna kallas ful-
komliga fkönheter. 

På hufvudet bruka de ingen ting annat 
ån fit fvarta och ftrida här, fom år helt 
högt upfatt med en ftor tvåuddig filfver-
nål, och omkring håret, prydes hufvudet 
med mångfaldige vakre och naturen imite-
rande pappers eller filkes blomfter. 

Uti ororten båra de filfverringar med vid-
hängande ftora klappar, och låta naglarna 
våxa helt långa på fingren, och ofver dem 
bruka de foder af filfver, elphenben, eller 
någ t befynncrligen rart tråd. 

Deras klådebonad beftår uti långa roc-
kar af fidentyg, (ej olika defordomiSver-
get brukeligeMantoer) dem de ock uti diu-
pa veck på ryggen upfätta, och ftundom 
med 2:ne bågar uphöja. Under denna Ro-
be-de-gueu, bruka de 3. ä 4. ftycken an-
dra, af hvilka den ena år nåftan 4 aln lån-
gre ån den andra, få at den underfta råcker 
anda til fötterna. Delfa klådningaråro afdif-
ferenta fårgor, och åro öpna framman til 
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och i fidorna, hvarfore dc i ftällct for kiort-
lar, bruka leriga byxor, om hvilkas närmare 
befkaffenhet, jag ingen ting vet at berätta. 

På fina fmå, och uti iz. årinnom jern-
Jfkor tvingade fötter, bruka de åldre fkor 
utaf fidentyg och fammet, men hafva gan-
fka fvårt at gå. Ordfaken til at deras fot-
ter i barndomen få mäfte plågas, berättas 
vara denna: „Hollåndarne hadeeri gång be-
lägrat Canton, och då genom många lof-
„ten och tilfajelfer bragt fruentimbren pä 
„fin fida, h vilka fins imellan kommit öfver-
„ens, at i det famma Hollåndarne om en 
„natt angrepo ftaden, fkulle hvar huftru 
»taga lifvet af fin man. Detta onaturliga 
„och hårda myteriet, blef dock ej af alla 
„famtyckt, hvarfore det ock, faft ganfka 
„fent, blef uppenbarat och lyckeligen före-
k o m m i t , och de huftrurfom hade giorc 
»detta famråd, blefvo hårt ftraffade. T i l 
„en åminelfe, af denna förr ohörda qvin-
»nolift, blef fedan förordnat, at alla flicke-
barn fkulle ej få bruka andra ån helt fmä 

_ jjernfkor, til defs de blifva tolf år gamla, 
lå at efterkommanderna utaf det vakra kö-
net, måfte hår bara minnesbeta af mornio* 
dramas i flera grader tilbaka arghet. 

Chineferne åro uti fin fmak mycket låc-
krej och å l ika i fynnerhes fåt mac, De bru-

£> 3 > *ft 
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ka ät vid fina måltider tiena fig med obe-

'jflkrifveligen många råtter/ocli derefter föl-
ja ej mindre falater och confetlurer, hvil-
ka merendels åro af en ovanlig ftark fotma. 
Deras fornåmfta råtter beftåuti raguer, dem 
de kalla kiåkiå. I ftållet får bråd bruka de 
kokta risgryn, men hafva et befynner-
ligit fått at åta, emedan de ej bruka några 
Ikedar eller gaflar, utan maten föres 
til munnen Uti Porcellains käppar, hvar-
utur de med ftorfta haft och behåndighet, 
med 2:ne pinnar, något mer ån et quarterlån-
ga och helt fmala, kraffa honom i mun-
nen. Detta fpisnings fått år nog befynner-
ligit at ålkåda. De fom ej hafva råd at ftan-
digt hålla fig vin, dricka under måltider-
na en Liqueur fom brånnes utafriis, den 
de kalla Samfou, hvilken til fm ak och lukt 
är lik förbrånnna afkornbrånvin, dock me-
ra ftinkande och ofmakelig. 

Man måftemårkaat det fom hitils i kort-
het år berättat, angårallenaft de förnåmfte 
Chinefer fom bo uti ftaden, eller på ftora 
landtgods, och årorikeochförmögne. T y 
helt annan lefnad, finner man ibland landt-
månnerna, och de fattiga, hvilka gå me-
rendels nakna, åro helt bru,na til fårgen, 
och foda fig af fin åker eller annan frukt 
fom de fielfva plantera. Åfvenvål lefva de 

min-
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mindre kråfeligen fom ftändigt viftas uppä 
vatnet, och endaft med fifke fkola under-
hälla fig och fine hushäld, ty då lyckan 
til/kyndar dem en ftor råtta, laga de här-
af et hårligit kiå-kiå, och fågna fig oförli-
kneligen ofver den goda ratten. De åta ock 
grodor, ormar, flådermofs och mera fådant, 
få at af dem ingen ting fom tienartil krop-
fens uppehälle, vare fä ohyggeligt det nån-
fin vil, föraktas. 

I almånhct^ lefva Chineferne fins emel-
lan mycket kårligen och fredfamt; åro al-
tid måne om hvarandras vånfkap, och fo-
ka med omforg at af boja tråtor och mifs-
halligheter. 

A f främmande Nationer hyfadebefyn-
nerligt fortroende til de Svenfka, Franfka 
och Danfka, få at de altid blifva emottag-
ne och hålfade fåfom gamla och förtroli-
ga vänner. Deras vanliga hälsning fker på 
det fåttet, at de hålla händerna tilhopa, och 
bocka fig diup ner; famt f äga med det fam-
ma: kin kin aulefreind, eller håa håa tocki. 

Om de gifva fina anhöriga eller goda vän-
ner några fkånker, fåtta de dem på et bord 
uti något af fina förnåmfta rum; ledan fkic-
ka de bud efter dem åt hvilka fkånkerne å-
ro ämnade, och lämna dem fielfva mödan 
at af hämta de undfagna gåfVor. 

D 4 Haf* 
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Hafva de ej (ielfve tid at vid befynnerliga 
tilfålien befoka fina vånner, få fånda de en af 
fina foner eller tienare til dem med et hop-
vikit rofenfårgat papper, hvarmed betek-
nas, at de taga upriktig del uti fina vånners 
förmån. 

Om någon af deras anhöriga eller vån-
ner dör, begråta de honom med hiertelig 

Torg, famt gå tillika med den dödas n3rma-
fte flåktingar, viffa tider om året til hans 
graf , hvareft de förnya fin gråt öfver den j 
dödas affaknad , offra och bedia Gudarna, 
at hans ikugga må vara dem behagelig, och 
åfven fatta de mat,, frukt eller confe&urer 
uti de dödas gfafvar. 

Hvad mera fom kunde anmärkas om 
Chinefernas afmårinä lefnadsfått, år mig til 
en del obekant, och en del-åter af ringa 
vårde, och tillika oanftåndigt, famt ftråfvan-
de emot dygd och förnuft, få at det billigt 
med ftillatigande bör förbigås, hvårföre jag 
med flit lemnar dem, famt det mörka af de-
ras lefnad, i tilborligt mörker. O! at Al-
magten ville höra min önfkan, at detta blin-
da folket en gång måtte blifva uplyft, få 
atde lårde fig med lika nit och vördnad til-
bedia och dyrka den flora, fanna och tre-. 1 

eniga Guden, fom de nu tilbedia fina ve- , 
derftyggeliga belåten, och at de af Guds 

ord 
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ord och naturens lag, måtte låra underkuf-
va fina obändiga kotfliga begårelfer. Då 
kunde de Ikattas för et lyckfaligt folk, i 
ftållet de nu åro de ftörfta uflingar: Delefva 
utan hopp, och dö uti mörker och vilfarelfe. 

Nu borde jag vånda mig til vår långa 
och trötfamma hemrefa, hvilkens fvåra 6-
den åro den Alsmåktige Guden båft bekan-
te. Men förut år nödigt at nåmna något OJII 
det fom i akt tages under ikepens viftande 
hår å orten. 

Så fnart et eller flera Ikep ankomma, 
blifva de af 2:ne Manderiner emottagne, 
hvilka ftåndigt förblifva brede vid fkepen 
uti ftora fampaner, en på hvardera fidan. 
DelTe Mandariner gifva kiåpp eller pafs til 
dem, fom antingen uti jfkepsbåtar eller Chi-
nefiikafampaner, viljarefa til Canton, famt 
emottaga paffet af dem fom komma deri-
från. 

Afven kommer en Ikaffare eller Com-
prador om' bord, hvilken dageligen för-
ikaffar alt fom fordras til fkepsfolkets fpis-
ning eller annat fkepets behof, famt brin-
gar all proviant fås hemrefan om bord. 

Så fnart ikepen hafva kaftat ankar, a£ 
taklas ftånger och råer, och alt Öfriga tak-
laget, hvilket jåmte alt annat fom kan va-
rå til hinder för laftens intagande, föres i 

D y land 
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land til Benfahlerne, hvareft det under én 
officerares vård förvaras. 

Åfven blir en (keps officerare fom kal-
las Fa&orie Capitaine, fånd til Canton, 
at férblifva uti faktoriet, och han bor vara 
anfvarig för fa£toriets tilhörighet. Skeps 
folket under hans commando, måfte ock 
derfore hålla vakt vid ingångarna affa£fr> 
riet, famt vid Premier Soupercargcens kam-
mare, hvareft Compagniets caffa år i forvar. 

Några dagar for ån fkepet börjar inta^ 
£a laft> kommer Hoppo eller Öfver-Tul-
Infpéftoren, med en obefkrifvelig ftåt och 
ftort fållfkap af Manderiner om bord, til 
at befe och måta fkeppet, vid hvilket til-
fålle han g6r prsefent,til fkeps-folkets for-
frifkning, utaf några krukor vin, 2. å 3. 
{tycken oxar, och något hvete - miöl. 

Når federmera någon laft - fampan går 
ifrån fkepet, eller kommer ifrån Canton 
med något gods, måfte någon ifrån fke-
pet vara medfånd at förekomma de forfök 
ibm Chineferne gora til fit riktande få of-
ta de hafva tilfålle. 

Skepen drifvas och forfes hår at kun-
na emotftå fådane anftöter och fvårigheter 
fom på hemrefan kunna mota: Taklaget 
och defs tilhörigheter renoveras och1 om-
lagas , tillika med fegel och andre nödvän-
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digheter, få at då fkepen gå härifrån , åro 
de lika fom nya och på alt lat t förftårkte. 

Vårt fkep var merendels uti flutet af år 
17 JJ. fegelfårdigt, men något gods fom 
ån nu ej var kommit om bord, famt råknir^-

. garnas afflutande med Chineferne, var ord-
fåken at vi fingo fira Jul-helgen famt b e-
gynnelfen af år 1756. uti Canton. 

Jul - afton, blef på några Particulieras 
bekoftnad, vid Svenfka fatWiet et vackert: 
fyrverkerie beftående utaf åtfkilliga tåcka 
konft-eldar, anftåldt, och det til drog ofs 
många åfkådare , famt fatte..Chineferne uti 
hog tanka om den ftora högtid fom vi fira-
de. Nyårs afton blef vårt exempel afFrans-

.månnerne efterfélgdt med et präktigt fyr-
verkerie, fom var ko.ftfammare ån värt, och 
varade långt in på natten. Defla ceremo-
nier upvåckte få mycket mer Chinefernas 
forundran, fom tilförne ej varit vanligt at 
på det fåttet .diftinguera vår Jule-hålg uti 
Canton. 

Det fom felades uti Skeps-ladningen 
blef fulbordat, och alla affäirer affluta.de, få 
at vi den i2:te Januarii klockan 1. efter mid-
dagen, lemnade Vampoe Redd, men hun-
no ej längre ån något mer ån \ mil härifrån, 
då vi genom Chinefifka Lotfens okurtnpg-
het> itadnade på en fandbank. En få o t or-
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modad motgång kunde ej annat ån hos ofs 
forordfaka (lör beftörtning, hålft fom en 
kall och rågnaktig natt tilftundade, och 
når vatnet med ebben förminlkades? börja-
de Ikepet luta til en fida. 

Uti detta ångfliga tilftlnd måfte vi f6r-
blifva til följande dagen, då vi ifrån 3:ne 
härvarande Franfka Ikep, fingo tilråcke-
lig hielp, få at vi vid middags tiden, lycke-
ligen kommo af detta farliga ftållet, och 
fedan vi fått en annan Lots, ie glade vi med 
Almaktens nådiga biftånd, och med en god 
vind, på kårt tid, utur detta ledfamma 
Lots-vatn, få at vi den I4:de förlorade 
Keifardömet China utur figtet-, och hade 
redan hunnit fegla en god del af Chineft-
ika fiön, dä vi förnummo at vårt ikep börja-
de låka, för hvilken orfak vi voro nödga-
de ät minfka fegel, och kunde åndå knapc 
med ftåndigt pumpande hålla fkepet låns. 
Detta gjorde var refa igenom denna Ocean 
längre ån vi förmodat. 

Den 6t\eFebruarii fingo vi Prins -ön uti 
figte, och klockan 9. om mårgonen kom-
mo vi til ankars under denfamma på 40. 
famnars diup och mudder grund. Danlka 
ikepet Drotningen, och et Engellkt kal-
lat Varrent, båda for ofs afrefte ifrån Can-
lon, voro ånnu hår til ankars, och hårifrån 

gin? 
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gingo nu 5:. ftycken Hollåndfka fkep, fom, 
voro komne ifrån Batavia, ochårnade fig til 
Cap Bon Efperance, hvareft, efter beråttelfe, 
peften få fkulle hafva frått kring fig, at der 
ej vore tilråckelige Hollåndfke inbyggare, 
fom kunde fårfvara landet for det vilda 
folket. 

Prins -On, eller fom hon merendels kal-
las, Prinfen-Eyland, hvilken nu blef ut-
fedd fåfom et förfrifkningsftålle, år belä-
gen uti 6. graders Syd - latitudo. Denna 6 
har ungefärligen 10.a 12. Svenfka mils om-
krets, och bebos utaf Javaner, hvilka fty-
ras utaf en Prins af famma nation. 

Javanerne åro hår aldeles vilde och råd-
de for fråmmande,få at de, då de blifva be-
f ökte, genaft fly til fkogs och gömma fig. 

Deras hus åro utaf bambou-rör ganfka 
glefl: ihopfatte, och inuti fordrade med mat-
tor, famt tåkte med blad af cockus-tråd. 
De åro ej långre ån $.å6. alnar, och 3 ^ 4 . 
alnar breda, famt 2. å 3. alnar höga. Ifråni 
marken åro de uphögde, och ftå på 2ne al-
nars höga ftolpar. T i l dören, fom år hels 
liten, hafva de en flega, hvilken om nät-
terna, då alle åro ingångne, uti hufen up ta-
gfes, och dermed år deras ftångfel giord. 

På den fidan af ön fom Javanerne bebo, 
ytxer en myckenhet cockus- tråd, af hvilka 

invå' 
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invånarne håmta alt hvad de til fin nödtorft 
behåfva. Nötternetiena dem til både mat, 
dricka och husgeråd; lofvet och baftet til 
kläder, och af fielfva trädet göras båtar el-
ler cancer, famt andra förnödenheter. 

Diur finnas hår af åtfkilliga (lag, me-
rendels vilde och hos ofs obekante. De 
fom ftundom vifte fig, voro gråffvin, apor, 
eckornar, råfvar och jackhalfar. 

Bland foglar voro ej fiera bekanta ån 
håns, dufvor, ftrandfnipor, papegojor, 
hackfpikar och hökar. 

Ormar, Crokedyler, /korpioner och 
andre fkadelige fkridfå måfte man i detta 
landet vakta fig före. 

- Frifkt famt godt och vålfmakande Vatn " 
finnes hår på åtfkilliga ftållen. 

• Oen år ofver alt med en tåt och behar 
gelig löfikog öfvervuxen, och jordmårten 
år-fet och beqvåmlig til åtfkillige planterin-
gar , men ligger aldeles obrukad, s eme-
d-;fn "invånarne få högt ålfka firirlåtjeflilla'le£ 
nad-och uråldriga vana at Uppehålla fig af 
de vilda och1 fiélfmänt..våxande frukter, 
arde' ej vilja betunga fig med jordenå fröt-
famma uparbetande. Man fäknade d dr för c 
hår deras grannars, Chinefernas idoghét, 
fom iitur blöta- fandéft Tratfi&ringar ftöiTe , 
delen affinfl vIHmakartdcjordfrukter,-*' och 

" m a n 
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nian beklagade billigt at et få angenåmt 
och med alla de förmoner naturen medde-
lar begåfvat land, Ikal vara aldeles Obrukat 
och mifsvSrdat för defs invånares okunnög-
hets och låtjas Ikuld. 

Då tilråckeligt fri/kt.vatn til hemrc-
fan-s behpf var om bord kommit , och vi 
hade fått några Ikildpaddor til förfrifkning, 
lemnade vi denna behageliga Ö , den i n t e 
februarii klockan 10. föremiddagen, och ha-
de då ftilla och föränderlig vind, fom vara-
de några dagar med regn, mörkt vader, 
och åikedunder. Vinden fogade figiånte-
ligen til vår förmån, få at, vi under den 
Hågftas nådiga-belkydd,; utan någon be-
fynnerlig han del fe, vid flutet af Mardi må-
nad nalkades. Goda Hopps udden, då vi 
började kånnas vid de hårda ftbrmvåder, 
fom på deffaliögdermerendels oroa de fiö-
farande. Befyimerligen voro vi. udatte för 
fvår ftorm den 2-2. 23. och 24-.de Martii fom 
ftundom nögade. ois at drifva lör topp 
° c h takel, och det uti åö.morker, 'mycket; 
groft och kalt regn , ftark blixt och förfär-
ligt åikedunder. L v , : 

Uti delfa ftormen fågo vi åfven 2:rie an-
Ikep, föra v(vo utfatteför famma fvå-

l'igheter, af h Vil ka det ena förlorat fin me? 
maft. 

Den 
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Den 2y.de April, flngo vi grund af Gaps 

Bank på 90. famnars diup. 
Den io\de slpril. var aldeles ftilt, då 

vi på 64. famnars diup, fifkade åtikilliga fto-
ra gråfikar, och et {lag helt röd ften - braxen. 
Hår vifte fig dageligen en myckenhet fiö-
foglar, hvilka af de fiöfarande kallas alia-
trafter, jan van gents, capshöns, malefi-
tes, lucenares och åtikilliga andra {lags mt-
far. 

Den iy.de April, hade vi Caput bona: 
fpei eller goda förhopnigs udden nord i-
från ofs, famt Cap falfo åfter om ofs uti 
figte. Vinden var annu mycket föränder-
lig, och väderleken oftadig, men blei ånte-
ligen mera gynnande, få at vi medelft Al-
magtensnådiga biftånd, den 2:dra fingo 
fikte af Ön St. Helena, och den ^-.dje kloc-
kan half 12. före middagen, ankommo til 
ankars på redden utan för ftaden ockfå St. 
Helena kallad, hvilken af ofs faluterades 
med 8'ta 6. pund. ftyckefkott, fom vi ge-
liaft ifrån ftadens fåftning fingo befvarade. 

Innan man kommer på denna ftadens 
•redd, måfte dertil århållas tilftånd utaf 
Engelfka Gouverneuren, ty annars blifva 
några 12. pund. ftyckekulor, ifrån 2:n« 
Demiluner och 2:ne Vatn Batterier fom 
man nödvändigt måfte förbi,, den förfta 
plsning cian har at vänta. Ö a 
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ÖnSt.~Helena år belägen uti iy.graders 
och 57.minuters Syd-latitudo, famt 25.grad. 
20. min. Vefter om Stockholms Meridian, 
år nu fartiden Engelfka compagniet tilhö-
rig, och tienar få val denna fom ändra na-
tioners ifrån och til Indierna gående fkep til 
fårfrifknings ftålle, ehuruvål alt hvad fom 
hår kan fås, år nog dyrt, emedan alla In-
vånarnps förnödenheter måfte ifrån Enge-
landhitföras, hvilket gemenligen fkermed 
1 eller 2:neikeps ladningar om året. Frifkt 
vatn, "fifk och några med möda plantera-
de jordfrukter utgöra nåftan alt det fom 
hår kan fås. 

Hela ön beftår utaf höga och branta • 
berg, rödbruna til furgen, och af en gan-
fka lös ftenart. Efter åtfkilliga faeråttel-
fer„ fkal uti några af deffa berg, påfud-
veft fidan af ön, ftundom vifa (ig underjor-
dilka eldslågor, hvaraf jag; dock ej kan inty-
ga fanningen, emedan ej någon främman-
de biir tillåtit at komma längre in på ön,ån 
få långt ftadens gebiet ftråcker fig. 

Annars vifa ytra fidorne af ön många 
öfvertygande marken,.ät hon iförriga tider 
legat under vatnet, emedan alt ifrån fpet-
larne på de högfta berg, och ånda til vat-
tubrynet, fvnas horizontela linier efter 
Vatnets aftagande. 

E A f 
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A f naturen år 6nöfver alt medelft bran-

ta och nåftan oöfverftigeliga berg få befå-
ftad, at nu, fedan på det enda ftållet hva-
reft man beqvåmligen kan landftiga, en 
ftad blifvit anlagd, och den famma med go-
da fåftningar år förfedd, det nåftan år 0-
möjligt at hon af någon fiende (kal kunna 
ofvervåldigas. . ^ 

På denna on fkal uppehålla fig en ftor 
myckenhet rättor fom göra invånarne ftor 
Ikada på deras jordfrukter, få at de ofta å-
ro nödfakade at uphåmta dem förr ån de 
hunnit til fin fulkommeliga mognad. 

Staden St. Helena år ganfka liten och 
belägen uti en dåld imellan r.ne ganlka hö-
ga och branta berg; Öpningen at denna 
dåld bevaras utaf 2:ne befåftäde linier, af 
hvilka den ytrå beftår af s:ne Baftioner, 
med upbygd Cortine, bonetterade facer 
och en diup graf fom medelft fördämning 
under fredstider hålles torr. Gläcinen af 
Comre-Efcarpen förlorar fig med horizon-
ten af hafyet: Ytra vallgången år prydd 
med en allé af rått vackra tråd fom gora ut-
{ikten af ftaden mera angenäm. ^ 

Den indra linien år aldeles rat och ilu-
tar! fig med åndarna intil bergen, famt år 
förfedd med 2:ne ftora CafTematter för Mou-
fqueterie, krutkållare och Embrasfurer för 
46. Canoner. -Krigs-
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Krigsfolk underhålles har 15:00. man, 

och defsférutan, få fnart uti fion något 
fkep fynes fom ärnar (ig til 6n, få fkiutes 
larm - Ikott och trummas uti ftaden, och då 
åro alla inbyggare forbundne at infinna fig 
på f åftningsvärken, färdiga til {frids, i fall 
det ikulle vara något fienteligit ikep. 

Hufen uti ftaden åro] alle upbygde af 
ften, och ftorre delen takte med halm el-
ler fäf eller et flags mycket mofsbunden 
torf. Gouverneurens hus fom år det vac-
krafte, och nigra andra åro dock takte med 
tegel. Stads - kyrkan år mycket liten, och 
åfvenväl takt med torf, och hade vid ut-
vårtes påfeendet ej fårdeles liknelfe at vara 
kyrka, om ej et litet fyrkantigt torn dervid 
vore upfort. Det vackrafte fom i ftaden 
torekommer, Sr Gouverneurens trägård 
hvaruti åtfkilliga tåcka tråd och ikugrika 
alléer åro planterade. 

Sedan vi här hade hämtat frifkt vatn och 
annan forfrilkning, lemnade vi St. Helena: 
redd den 9de Maji klockan 6. efter midda-
gen och ftålde vår kofa derifrån til ån A-
icenfion. Den goda paflad - vind fom hår-
Jmellan af de fiofarande merendels altid 
Varit obferverad, var imellan 12. och 13. 
graders latitudo ganfka liten, få at vi jnc 
uagar hade merendels ftilla. 

E 2 Ben 
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Den q de Maji klockan 6. om morgonen 

fingo vi on Afcenfion uti figte dä vi hade 
gjort 7. grader och 34. min. meridian di-
ftance Vefter, famt 8- graders diftance af 
latitudo Nord om St. Helena. Klockany. 
fyntes en Tartan, fom kreutfade under cn, 
hvilken kom emot ofs och vifte Portugiltlk 
flao-g, hvarföre alting giordes färdigt til 
defenfion, i fall det fkulle vara en fiöröf-
vare, for hvilka denna 6 ofta plågar va-
ra tilhåll. Dock når förenämnde fartyg 
hade pafferat ofs helt nåra, och efter giord 
hälsning blifvit öfvertygade at vi voro 
Svenfka, gjorde det fignal med >et fkott, 
cch låt hiffa Franfk flagg. 

Klockan ir.a före middagen kommo 
Vi til ankars vid Afcenfion, då jag tillika 
med några andra, fom under nu varande 
Lieutenantens vid Kongl. Amiralitet, Herr 
PEHR NOREENS ordres blefvo fande 1 land 
at fifka fkyldpaddor, på denna for mig o-
lyckeliga ö landfteg. Vi fångade denna 
och följande natten 3 j . ftora fkyldpaddor, 
och voro den 19. Maji om morgonen, färdi-
ge at gå härifrån, då jag i fållkap med Her-
r a r ANGERSTEIN, U T F A L L o c h EHRENPOHL 
gick något ftycke up på ön ut håmta port-
lak;a, fom hår til öfverflöd växer. Denna 
o-åne: var orfaken til min olycka, ty jag, 
0 B biet 
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blef uti et ogrtablick ikild ifrån Herr AN-
GERSTEIN, fom gick mig helt nåra, och dS 
jag fedan träffade en våg, hvilken jag tänk-
te gå' til hamnen, följde jag den famma, 
men kom alt djupare och djupare in i öde-
marken. Jag hörde et m u f q u e t - f k o t t gent 
emot den våg; jag hade gått, och fkyndade 
mig på en hogd, för at kunna fe mig om-
kring åt hvilken fida jag börda vånda mig, 
men föll i det famma, och bröt min vån-
flra fot».ur led, få at jag omöjeligen kunde 
gå. N u hörde jag åter et annat fkött, hvil-
ket vål gaf mig tilkånria, at man ville hafva 
mig om bord, men fom jag trodde at man 
vål kunde förflå, at jag gått vilfe, och 11-
tan mitt eget vållande råkat uti någon olyc-
ka, kunde jag ej föreftålla mig, at mine egne 
landsmån fkulle öfvergifva mig til det 
grymmafle Öde i verlden, förån man åt-
minftone förd fkulle göra fig all möjelig 
möda at upfökä mig. 

Med ropande fökte jag förgafves gifva 
mig tilkånna, och all arivånd möda var få-
fäng at fielf kuraia hjelpa mig til råtta förån 
efter middagen, då jag ffeg np,fatte min u-
tur led brutna fot, fom låg nåflan tvert före 
på inra fidan af benet, imellan s:ne klippor, 
ock kaftade mig handlöfl öfver på andra 
fidan til jorden, hvarigenom jag.lyckeligén 
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fick den til ratta, men utftod derjemte en 
olidelig vårk, hvaraf jag låg n'ftan ifrån mig 
fielf tils emot aftonen, då fvedan något lin-
drades, fåat jag kunde flytta mig, och med 
flor möda komma ned til ftranden, men 
var nu pä den fidan fom var tvert emot den 
på hvilken fkeppet hade legat til ankars, 
Jag följde ftranden et långt ftycke, 
Och 'blef omfider varfe Ikepet, men det var 
redan få långt ute i fiön, at ej mera an öf-
ver - feglen kunde tynas. Hvadforg, ängs-
lan och bekymmer en få bedröfvelig fyn 
hos mig förorfakade, fkulle jag fåfängt h i i i * 

da til at befkrifva, ty hvar och en kan långt 
båtre föreftålla fig, uti hvad elände jag må-
fte vara på en vild och aldeles obebodd ö , 
hvareft jag ej vifste at finna en droppa frifkt 
vatn, långt mindre något annat til lifvets 
uppehälle. Fruktan för en död fom med 
fkal kan kallas den fvårafte, hade derföre 
fnart nog kunnat bringa mig uti ytterfta 
förtviflan. 

Jag ftadnade uti ftörfta förvirring orör-
lig Vid ftranden, och fåg ej utan tårar 
och bedröfvelfe fkepet förfvinna utur 
mini åfyn. Ängsliga och til förtviflan böj-
da tankar öfverhopade nu mina matta fin-
nen, och jag grufvar mig före at ihog-
komma huru litet hopp jag hår hyfte til 

Guds 
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Guds nåd, och huru ftor fruktan jag hade 
for hans himndkråf jan.de råtferdighet. 

Dock ftillade (ig omfider mine förvirra-
de tankar, och mit (inne feck lugn, då 
Gud gaf mig den nåd at kunna påminna 
mig nägra vedermålenaf Hans barmhertig-
het och for underliga hielp fom andre i yt-
terfta nöd ftadde fått hugna fig af. Jag 
giorde mig fåledes hopp, at den Alsmåg-
tige Guden, Ikulle i denna min olycka gö-
ra mig något biftånd, faftån jag ej kunde; 
utgrunda huru och på livad fått det fkulle 
kunna Jke. I deffa tankar ladé jag mig 
ned på fanden och blef betagen af en 
tung fömn, hvarutur jag ej upvaknäde förr 
ån nattens köld upvåkte mig, då mina mat-
ta och rådlöfa finnen, af det fvarta mörk-
ret, ortens ödefamhet, hafs böljornas häf-
tiga ftörtande emot klipporna, och de o-
hyggeliga rof-fåglarnes ynkeliga låten fin-
go anledning at på nytt fysflefåtta fig 
med forfkråckelfer och ångfliga tankar, 
til defs jag åter igen feck fanfa mig, pch 

. fatta något hopp om förlofsning ifrån det-
ta olycksftållet. I famma hopp ftyrktes 
jag ock på en liten ftund, i anledning der. 
af, at jag hörde några hårda rop långt i-
från mig, men nar jag ropade tilbakars 
ieck jag intet fvar, utan denröft jag af bör-

- E 4 jan 
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jan hårt, hårdes på nytt, ftundom ifrån e-
na, ftundom ifrån andra fidan på ön, och 
fåledes tiente fluteligen den ej til annat, ån 
at fornya och föröka min förlkråckelfe g). 

Samma- denna natten upkom fedan ec 
fvårt vader, och gan/ka ftarkt regn, livar 
före jag fokte igenfinna en grotta, fom jäg 
dagarna tilförene fedt under et berg. Den-
na kula handt jag ock ånteligen, och blef 
deruti val Ikyldiör regnet, men hadeftor-
fta möda at med et ben af en (kyldpadda , 
fria mig ifrån en myckenhet ftora rottor 
hvilka fökte göra mig flcada, och deffutsw 
var jag befvårad af fmå krabbor, hvilka' 
kröpo under berget, och ftundom follo7 

mig uti anfiktet, lamt med fina många klor 
giovds mig mera fdrftråkt ån Ikadad, fä di? 

g) På Afcsnfidrt berättas almänt ikola vara en ftark Rå, 
eller fom Fränsman fager : mauvaif gente-, men om 
det äger grund, vil jsg ej afgöra; Vift är imedlertid» 
at denna'natten ingen menniika, mera än jag var i 

' land, och jag hade federmera tagit defia rop för blod-
ta inbilningar, om ej flereberättat fig äfven hafva 
hört fådant.. En gång da folket' af Franika, Tartaa 
Htulle, fåra i land, fägo de en karl til hälften klädd 
i gammalt linne, i l l 'på ftranden, men dS dé' kom mö ' 
Härmars Jandet % fyntcs den ej n^era .til. Detta berät* 
tade de genaft om b,ord, hvilket giordä Fransmannen 
at t ro , det något ikep vore på andra fidan a f ö n , 

;JiMl3'rföre vi Églade rundt öm,, men funno intet , . för 
, ' fr vilken orfäfc berättetfen blef dragen fytvifVelsmål, faft 

man bekräftad s tleft Vifshet. 
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den -af mig denna natten utftåndna oro", ej 
ftår at beikrifva. 

Vid forfta tekn af den efterlängtade da-
gen lämnade jag detta eländiga nattläger; 
och fom min fot' ej var få om fom tiltore-
ne, få gek jag dit hvareft Vi hade haft våre 
tel t, och fokte åt finna något qvarlåtit, men 
fåht ej få mycket fom en droppa vatn, hvar-
cfter jag ternåmligaft letade ; ty af törft'var 
jäg aldeles fotfmektad, och fölens npgång 
giordb mig fruktande at ej långe kunna e-
motltå den tilftundande dagens ödrågeligä 
h e t t a . E ) ö c k j denna fraktan var jförgåö 
ves, och hielpeftunden var kommen, ty 
jag bl ef i det famma varfe et fartyg ligga 
vid ftranden, hvilket var den famma Fran-
fl;Vr Tartan, fom treutfade under Oen, då 
jajfkOm hit. Hvad fågnad denna fyn hos 
inig fårorfakade har jag lika fvårt at befkrif-
va , fom min tilförene hiertfråtande forg, 
och livad kunde eller borde jag annat, ån 
innerligen lofva och tacka den Alsmågtige 
Gliden, fom hade utfedt'detta underbara 
medel til min r å d n i n g och frålfning ifrån ei 
få ohyggeligt hemvift och ifrån en få ibtk 
farlig lifsfara? 

Klockan 4. om morgonen, komEfcha-
loupen ifrån.Fran/ka Tartan til land, o d i 
folket fom Jkulle föka m i g , förde med 

• E y fig , 
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% vin, vatn och mat. De hade ock afto-
nen förut i famma ärende varit i land, e-
medan de ifrån vårt fkep, hade fått under-
råttelfe om mit förlorande; men då hade 
alt deras fékande varit förgåfves. Nu fölg-
de jag med dem om bord , och blef me,d 
all höflighet och medlidande emottagen af 
de commenderande Franlke Ofiicerarne, 
fom berättade, at Herr Capitain LEHMAN , 
låtit föka efter mig, och fom jag ej då kom 
til råtta, hade han anmodat dem at vidare 
om mit igenfående föranftalta. Jag under-
låt ej at betyga min årkånfla emot den hielp-
famhet fom defla Herrar behagat vifa mig 
uti min öfverftåndna nod, men jag tykte 
dock vara altför hårt, at blifva af egna 
landsman få Jiaftigt och kalfinnigt ofyer-
gifven, och jag ftadnade uti många ovifTa 
tankar om retta ordfaken dertil; i fynerhet 
fom min kifta och kläder voro åfven lenv 
näde på franfkafartyget, och derjemte po-
(i-tive ordres, at med förfta möjelighet för-
foga mig härifrån. Deffa ordres voro 
Ikrefne på franfka uti följande ord, ochö* 
pne lemnade til Capitainen af Tartanen. 

Or dr e ,Borddu 
p o u r JEAN BELELIN. VaiffeauÄiberttae, 

etant pour lever ancre dans la Rade 
l'Afcen-
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1'Afcenjion, vers le 12. heures ä Miåij, 
ce 18. Maj q$6, 

Je vous ordonne, de vous rendre a Bord 
du premier Vaijfeau, au auell Monfieur 
de la Chapelle parlera, fuppofé qiiil foit 
dans le cas de vous y reniettre. 

C A R L G , LEHMATNT, 

Jag kunde dock ej fkatta mig nog 
lyckelig, fom icke allenaft blifvit frelft i-
från en hotande lifsfara, utan ock uti mi-
ne forlolfare funit fä godt och medlidande 
folk, men al drapieft rörde mig åtankan af 
några fä vänner, fom under denna refa vi-
fat mig upriktiga prof af redlighet, och 
den myckna gunft och vän (kap fom Herr 
Capitain LEHMAN vid aila tilfållen vilat mig, 
giorde at jag omöjeligen kunde begripa 
hvad fom varit ordfaken til min disgrace. 

Ibland andra mina faker fom voro til 
Fransmånnerne öfverlåmnade, fant jag 
min Journal och Navigations Exercitie bok, 
lom Herr -Lieutenant ROHMAN mig t;il-
fkiekat, och på förfta bladet uti den fedna* 
re, följande aflked tilfkrifvit: 

Adjeu min Herr BRELIN: Jag önfkar 
at detta måtte träffa Eder uti båtre tilftånd 
an närvarande bedröfvelige omftåndig-
heter tyckas medgifva. Jag fånder hår-

jern-
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jemte Eåra böcker'om de kunna på något 
fåt tiena Eder; och om J åren i lifyet, få 
ikvnden at befria Eder ifrån den befkyld-
ning, fom Medifancen igenom Eder olyc-
ka, eller kan hända forlummelfe, I3tt til-
fulle at puborda Eder, nemligen at hafvä 
med berådt mod uteblifvit. Bror ANGER-
STEIN låter hålfa : Han var den fidfta på 
ftranderi at eftérföka Eder; Må evigt val, 
tinfkar Eder beftåndiga van 

A . H . R O H M A N . 

Jag lemnar hvaröehetvat b c tanka,-hu-
ru mycket min oro håf igenom hunde för-
ökas. Jag anfäg min olycka och förluft 
för intet, emot en befkyhiing, fom. oack-
tat alle fom kände Afeenfions ödefariihet, 
kunde an fe för updiktad, men nu icke de-
fto mindre af ovännen vår mig tillagd, 
och hvilkén alt för nåra rörde min heder. 

'Jag -beflöt fördenfkiildy at förneka- de 
aldrafördelaktigafte tiTbud föm mig kunde 
giÖr&s, och fökä a t öfver vinna de farl igä-
fe'1'vidrigheter fom fkulle kunna hindra 
min återkqmft til SVeriget, på det livar och 
^frmlille få döma om min olkuld,'och klaf-
f a ? ! ^ <hkt der^^^ omintet. 
• De på Franfka Tartanén commende-

Taride Officerarne fom voro Herr JEAN E-
-11131 VEfc? 



Aritfif. Afcenfion. 77 

VEN D E L A CHAPELLE , och Herr JEAN Ro-
ZE lämnade mig de formoner de fielfve kun-
de äga, famt lofvade, at de på förftafkep 
fom årnade fig til Europa, fkulle fatta mig 
om bord, få at jag efter undfingne Ordres 
fnart kunde komma til Sveriget. _ Uti det-
ta hopp förnotte jag, tillika med fransmån-
nerna vid On Afcenfion 10. veckor, ock 
åfkådandet af detta landet, hvareft.jag ut-
ftåtfå mycken vidrighet, förökade den led-
famhet'uti hvilken denna långfamma tiden 
tilbragtes. Var enda ro var at fånga de 
til otrolig myckenjiet, ochafätfkilliga (lag 
hår befinteliga filkar, hvilka jag til en del 
få vål fom öns läge och befkaffenhet i kort-
het vil omröra. 

Afcenfion; ar belägen uti /Etiopilkahaf-
vet pä 7. graders och s8-minut:s Pol - högd 
föder om iEquatorn, 32. grad. 20. min. 
välter om Stockholms meridian, och år un? 
gefåhr 4. tyfka mil lång i Norr och Söder; 
famt 2:ne dito bred i uiter ochVäfter. Por-
tugiferne hafva förft uptakc detta/landet, 
hvilket fkolat Ilcedt på ChriftieHirnmels-
iårds dag, hvarföre de kallat Oen Aceiir 
caon eller Afcenfion, och hon hade utan 
tvifvel, fö våHbm andra uti denna Ocea-
nen belägna Oar, långt för detta varit u-
taf något folkflag bebodd, om någon: af 



cje förmoner, med hvilka andra land och 
Öar af Naturen åro begåfvade, hår fun-
nits, Hela öen beftår utaf fkarpa och far-
liga klippor, branta och höga fandbero-, 
och jorden deremellan år betakt med fand 
fom på de flafte Milen liknar en gråaktig 
afka, och en myckenhet pimpften, och 
andra fkarpa och kantiga ftenar, fom fynas 
vara af eld förbrände. 

Stenar och berg åro hår få löfa, at de 
knapt kunna vidröras, för än de brifta i 
ftycken, och de likna til ftörre delen flagg, 
fom hämtas utur jerngrufvor, eller dylik 
fammangytrad materia. Vi funno ockfå 
hår fammanfmåka ftycken utaf grönt glas, 
til i . å 2. Cubic-alnars ftorlek, famt ftora 
ftenar, likafom uti befynnerliga fkapnader 
hopfrnålte, hvarutaf man kan med fåker-
het flata, at denna ö, uti fordna tider haf-
ver varit af någon underjordifk eld för-
bränd. Det famma beftyrka ock tvånne 
ftora berg, et pä/6dra och et på norra ån-
dan af ön, hvilka åro aldeles ihåliga, och 
hade åtfkilliga ftora öpningar, uti hvilka 
inan på några ftållen ej kunde finna botn. 
Imellan hégderna finner man fomligftädes 
diupa och farliga hålar, hvilka man ej med 
tryghet kan komma intil, emedan den om-
kringliggande fanden, vid minfta vidrö-

ran-
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rande undanfaller. Vid ftranderna åro 
flora och farliga polär, i hvilka haft* 
böljorna, med et förfkråckeligit fil* 
fanpe inftörtas, och efter 12. å 14. mi-
nuters tid, komma de med lik^ fus ochbul-
rande tilbakars, få at denna O år hifkliga-, 
re at åfkåda, ån jag befkrifva kan, Pyrt-
laka år den enda ört fom finnes på hela Ön, 
och det tyckes vara omöjeligt, at någon 
annan jordvåxt fkal kunna trifvas i denna 
Ikarpa ochflenaktiga jordmånnen. Vi gior-
de imedlertid förfök på i:ne ftållen vid fo-
ten af et berg, hvareft jordmånen fyntes 
något mylligare, at få lök, rofvor och fe* 
näps frö, hvarutaf efter en månad, några få 
plantor kommo up, och 6. veckor däref-
ter, vid vår afrefa, funno vi lok ochfenaps-
bladen vara 4, å tum långa, men rofvor-
na voro aldeles fövifnade, och deras röt-
ter aldeles förbrände. Ferfkt vätn fins hår 
ej den minfla droppa, annat ån det fom ef-
ter långfamt regn, kan fladna uti bergref-
vorna. På et flålle, longt uppå ön vid et 
ganfka högt berg, famlar fig fådant regn-
vatn til få flor myckenhet, at man finner 
der en håla, fom ganfka fållan år torr, 
men dock har vatnet vedervärdig fmak, 
och år helt fvart til fårgen. 

Åtfkilliga fkep fom varit vid detta lan-
det, 
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det, hafva tid etter annan hitfcrt getter 
och bockar hvilka förökat fig til anTenlig 
myckenhet, men,åro nn aldeles vilda och 
uppehålla (ig utaf portlaka och et fiag 
grön bergmofla fom finnes pä fidan af et 
högt berg. 

Det mårkvårdigafte fom på denna o fö-
rekommer, år et högt och brant fandberg, 
til fårgen gult, likt ockra, uppå hvilket en 
fpira utaf ig. alnars högd år upreft, och på 
denna fpiras öfverfta ånda år et kors af 
koppar, hvars fpetfar åro prydde med fran-
ska liljor, och derunder låfes följande i 
en kopparplåt ingråfne Franlka ord och 
bokftåfver! G E T T E CROIX A E T E MI-
SE PAR GUII DE C O . E T NENPREN S:r 
DE I. K. ST. CH:r DE U ORDRE MILI-
TA1RE DE St. LOUVIS, CAPITAINS 
DES X.VAISSEAUX DU ROICGMMÉN-
D É PAR L' ALCID E T LARSFNCIEL 
L E iy.Novemb. 1749. LOUVIS XV. L E 
BIEN AIME' R E Q N A N T . Utaf detta 
korfet kalla? gemenli^en förenämnde berg, 
korsberget, och fållan kommer nfgon i 

' land , fom ej gör fig möda at gä uppS den-
na högd. I)e fom kohima dit, ikara ock 
gemenligen ut fina namn på lörenåmnde 
fpira, och hår åro redan få många namn> 
dagar och åretal utmårckte, at för efter-

kom-
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komriiandernc c) mycket rum år öfrigt. 
Vid denna fpira, lämnar altid det fkepet fom. 
fenaft varit i land, bref fom forvaras uti 
en bouteille, och innehåller beråttelfe för de 
efterkommande fkepen, hvad tid det förra, 
varit der, och hVad lycka man haft med, 
fkyldpadde fiJket, famt gnnat fom märk-
värdigt förefallit under refan från Indien, 

Bland fifk fom här finnes, kunna fiö-
Xkyldpaddor anfes flfbmde förnåmfta, eme-
dan de ifrån, Indierna kommande ffcep, en-
daft för deras" fkuld lågga hår i land. Uti 
Mars, April och Maji månader kunna i . å 
200:de /kyldpaddor fångas upp?, en enda 
natt. De åro ganfkaftdre, och til fmak bå« 
tre ån alta andra. Uti förenämnde månader 
lägga" de fina ägg 2. å 300, alnar ifrån 
ftranden, och nedgr^fVa dem i fandens 

hvareft ungarne af folhettan framklåckas 3 

och de veta genaft at föka vatnet, om de 
allenft få rådrum dertil, af de hår hopetals 
befimelsge råttor och fiöfåglar, fom gärna, 
ftåcka vågen för dem, då de för deffa fina 
fiender blifva et ymkeligt rof. Efter Maji 
/nånads flut, gå ganfka få fkyldpaddor up> 
På landet, lä at man uti Junii mlnad, fäh 
Jan (kal finna mer ån j . å 6. om natten, 
113en uti Julii månad är ganfka rart om en? 
^ida upitigen Då vi refte härifrån dera 

• ' F 1, 
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t . Augufti, hade vi på 3. veckor ej fått 
mer ån en fkyldpadda, men deremot van-
kar dennna tiden anfenlig myckenhet an-
dra ftora fifkar, fom utaf Fränsinå nnerna kal-
las Ton eller To?ig, h) hvilka til fkäpnad ej 
åro olika Lax, men hafva ftiertar och fenor 
helt gula, och utaf ovanlig ftorlek. Denna 
fifken år ganfka ftark, och fimmar få fort, 
atman knapt kan ögna defs gång utivatnet. 
Vi fångade af denna forten dem fom våg-
de 4. å y. lisp. Deras köt år hvitt och våt 
fmakande. 

Quaranqua, en kart och bred fifk, fin-
nes hår til ej mindre myckenhet ån den 
förra. Han år ganfka vålfmakande , och 
fångas med vanliga metkrokar. 

Bequunes, en ganfka ftor och ftark fifk, 
til fkapnaden aldeles lik gedda, men har 
uti -kottarna 3ne rader tänder, ganfKa lån-
ga och fpetfiga. Defs köt år vålfmakande, 
men nog tårt. 

• \ Des Mor ene s eller Mor en sr. T i l fkap nå-
den likna de ål, men åro mycket ftörre, 
och äf en behagelig fmak. De åro fvåre 
at fifka, emedan de med all flit föka at bita 
(in fiikare, om de flippa utaf kroken förr 

ån 

b) Emedan jag ej kan pä Svéflfta namngifrs ds atilcilli-
ga flags flikar fom här finnas, tnåfts jäg betiena mig 
af Franika namnen. 
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ån de åro dödade. Deras bett fågas vara 
giftiga och fvåra at leka. 

Des Vieilles eller Käringarår en be-
kant fifkfort,'fom finnes hår til få flor myc-
kenhet, at man på en natt kan fifka många 
hundrade.Dc åro ganfka flora och fmaka väl*, 

Des bourjes eller Pungar åro ej fynner-
ligen gode at åta, men fås til fådan myc-
kenhet, at de kunna fångas med bara hän-
derna , dä allenaft något mat för dem ut-
kaftas. De fynas helt fvarca uti vatnet, men 
då de komma der utur, fkifea de åtfkill%a 
fårgor. De hafva til fit förfvar et hårt och 
hvafl ben på ryggen, fåmt mångfaldiga 
och fkarpa tånder. 

Peroquetes eMer Papegojor, en mera vac-
ker ån fmaklig filk. Dels fkarpa {kin år 
hka fom målat med de aldra lifiigafte f år-
gor , hvilka dock fördunklas få fnart de 
varit en liten ftund utur vatnet. De hafva 
sne rader tånder i munnen, hvilka åro få 
fkarpa, at de kunna bita utaf de irörfta 
metkrokar. Deflä få vit fom nyfstilförne 
befkrefne Pungar, oroa filkare ganfka myc-
ket, emedan man knapt hinner kafta kro-
gen uti vatnet, för ån de borttagit agnet 
c^er af bi tit refven-

Requin, Requiem eller Siohuftdar, käl-
las af fomliga Haj i, föror fak a ej mindre 

F 2 led-



! t/ 
i f 

<1 •% 

,f|! Iji !• 

• I • ii 
'i: II 

^ \ 
5" |!f-

1 
J %; ?' 

Uv 

fi-i, tr 

«4 År 1756. Afcciifton. 

ledfamhet. De åro ibland de fkadeligafte 
ftfkar fom viftas uti Oceanen, och finnas 
til "otrolig myckenhet, fä at man mäfte val 
akta % for at fatta händer eller fötter uti 
vatnet, emedan man fnart af'defla fifkar 
kan blifva biten, eller om man råkar för 
dem afftörfta {laget, aldeles uti fiöri dra-
gen. De finnas få ftora, at de kunna fvål-
ja hela mennifkan, utan at med fine mån-
ga och grymma tänder, fonderkrofla den 
minfta lem. Ibland de mångfaldiga vi hår 
mot viljan fingo och dödade, vil jag i fyn-
perhet nämna en, med hvilkens fångande 
vi en hel dag voro fyffelfatte, och då vi 
åndteligea med mycket arbete uttröttat ho-
nom, var han få ftor, at vi, med vår hela 
befåtning knapt kunde, hiffa honom om 
bord. 

Hans lang-d var 3 8f fot, och tiockleken. 
omkring buken, 6| fot. Skinnet var et 
Jfkarpt fchagrin af fvartgrå farg från f til | 
tum tiokt. Hufvudet i f aln långt, o c h \ 
aln bredt med et hål en tum i diametre på 
hvardera fidan ofvan för ögonen, fom voro 
aldeles lika de ftorfta ox-ögon. Gapet var 
förfedt med 6, rader breda och taggiga 
tänder, fom voro ganfka fkarpa; dock fun-
no vi, vid bukens opnande, ingen ting fom. 
var fönderkroffat, utan mäfte med förun-

dran 
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dran f e , at lian, utom mångfaldiga ftora 
filkar, fvålgt et helt fkyldpadfkal, fom vi 
om morgonen förut ifrån bord kaftat. Vi 
funno åfven oförtärda (tycken af gamla klä-
der, tråd och ben. Inelfvorne beftodo utaf 
en ftor tarm fom tog fin början Vid fvalget, 
och af ganfkä ftor lefver, lungor och galla, 
hvilken fednare 'var fvartgron til fårgen. 
Hjertatvar i proportion nog litet och mörkt. 
Vi lokte långe efter 211 e ftcnar, Tom efter 
alman fågen, Ikola finnas uti hufvudet på 
deffa fiikar, men blefvo ej annat varfe åa 
Qt klart hvitt flem. 

Sedan vi öpnat denna fiik på många ftåi-
len, och utbrutit åtikilliga tänder, famt 
flådt flora ftycken af Ikinnet, flåpte vi ho-
nom åter i vatnet, och fågo honom ånnu 
kunna fimrria. 

Famper år et flags fifk, ej olik braxcn9 

men något fmalare. 
Rougets, en hel röd fiik, ej fårdeles ftor,. 

men hålles före vara en utaf de förnåmftt 
fifk- forter fom vankas uti faltfiön. 

Sardes Rouger, åfven en röd fifk, år ej 
fårdeles god at åta. Denna sår fil beväpnad 
med åikilliga långa fpiut och vaffa fenor, as 
han kan göra fina fiender tappert inotftånd, 
och måfte man noga akta fig at ej af honom 

F 3 
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blifva dungen, emedan det ftrax bolnar, 
och förorfakar fvär vårk. 

Sär des bimches, eller hvita farfvar, år 
ert hvit filk med mörka ränder ofver ryg-
gen, vålfmakande at äta. 

Perces des pier'resy eller ftenabborrar, å-
ro hel röda til fårgen, men til fkapnad och 
fl; or lek ej olika id , och hafva rått vålfma-
keligit kiött. , 

Poisfons vollctnts, flygande fifkar, finnas 
Mr til obefkrifvelig myckenhet, men kun-
na ej pä annat fått fångas, ån då de, jaga-
de af andra fiflvar, fielfva flyga ombord 
ölier iland.- Vi funno några af defia fom vo-
ro 1. fot långa, och hade 5. å 6. tums långa 
vingar. Utaf alla filkar fom finnas uti Oce-
anen, fynas deffa utaf Skaparen vara bégåf-
vade med befynnerliga formoner, och lika-
fom emot yatnets natur ftridande ågenfka-
per. De kunna flyga i. a 200. fteg långt, och 
19. å 12. fot högt , då de äf andra fifkar 
blifvä jägäde, och fäller det ert fom fer dem 
f6tftä gingen, råt Underligt at fe några 
hundrade pl en gång lyfta fig utur vatnet, 
och flygä lik fom en hop fåglar. 

Vald/kar blifver man ock uti flutet af 
Julii månad hlr varfe. De fpela med ftolt-
liet p t vatnet, och jaga efter de til mycken-
het hål" befinteliga delphiner eller marfvin, 

hvil-



— - • 

Ar, 1756. Afcalfion. 87 
hvilka hopetals fly for deffa mågtiga för-
följare. 

Krabbor åro ganfkå fmå, och kunna vid 
ftranderna hopetals fångas. 

Berg- oftron finnas både ftora Och fmå til 
öfverftöd, och åro göda och vålfmakande. 

Sio-rottor, Chattes de la mer,) åren 
rund fifk med y. ftiertar, lika ormftiertar. 
De hafva ganfka flemaktigt fkin, och då 
man fticker et ftyeke tråd eller kapp til 
dem, få hålla de det medelft en fugande 
eller tildragande kraft få fäft, at man mäfte 
bruka nog ftyrkå då man vil rycka den til-
bakars. 

Ources eller Iggelkottar, åro aldeles 
srunda, och öfver alt med långa och fmala 
taggar förfedde, få at man utan a t blifva 
fkadad, ej kan taga dem medbara hånder-
ne. De åro ftörre ån granat -åplen, och de-
ras taggar eller ftrålar fom i Vatnet fynas 
fvarta, fkifta emot fölen alla-fårgor. 

Ibland mångfaldiga andra {lags obekan-
ta fifkår j fångade vi en fom til fkapnaden 
liknade den i fabeln föreftålda Paradis fö-
geln, hvarfore Fransmånnerne hallade ho-
nom Le poifon du Paradis. Hän. var en half 
aln lång, och 8- tum bred mitt öfver bit-

Hufvudet var fpitfigt, lika fom på 
hiner, och 3. tum långt. Opningen 

til 
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til munnen, fom var helt liten, men för-
fedd med många flata och fkarpa' tänder, 
varofvan på fieifva hufvudet, en half tum 
ifrån ytraandan. Stierten var 4. tum lång, 
och 3. tum bred. Skinnet Var helt fkarpt 
fom etfintchagrin, aldelesafkefårgat, men 
öfver alt beftrodt med fmå och ftora flackar 
fom forfvunno få fnart han kom up utur vat-
net. Ofvanpå ryggen hade han etfpiut, 
5. tum långt, men gånfka fmalt, och för-
fedt med en fin trekantig fpets. Under bu-
ken voro 2. och på ryggen en liten fena. 

Vid denna & fom endaÄ pä fifk år rik, fån-
gade vi ännu flera obekanta fifkéflag, hvilka 
jag dels torkade, och dels uti fpirku vi ni for-
varade , i tanka at fora dem hem med mig 
til Sverige; men få val denna, fom alle de 
öfrige mine. under min långa och vidriga 
refå foi vårfVade famlingar, gingo förlora-
de tillika meddetDamka fkepet, fom jag o-
lyckligt vis kom at följa ifrån Lifabon, hvil-
ket på fit ftålle vidare (kal omröras. 

Den långe efterlängtade dagen at blifva 
fkild ifrån detta ångfiiga fifkelåger, nalka-
des ånteligen tillika med Åugufti månad, 
hvilken knåpt var bebynt, för ån vi hade 
lyft ankare. Vi lämnade fäledes Åfcenfion 
den i.Augufti, klockan 1. om natten, men 
kunde ej våga ofs på hemrefan til Europa, 

för 
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för ån vi fått forfc värn fartyg med ny malt; 
och fom vi ej utan fara kunde öfvergifva 
fyd-oft paffadens jemna vind, få mäfte eii 
ort uti fodra America utvåljas, til at der 
laga b vad fom på värt fartyg var briftfålligt» 

" Vår refa fortfattes med nog framgång,, 
men med ganfka fmä fegel, f l at vi utan 
nägon fardeles håndelfe, den 11. Augufti 
klockan 9. före middagen, fingo kuften u-

1 taf Brafilien uti fikte, då vi föråndrat vår 
Latitud©, 3. grader och j8. minuter föder, 
och meridian diftance, 23.grad. 32. minuter 
våfter om Afcerifion , Förfta fiktet af Bra-
(ilianika kuften år ganfka lågt och jemt, 
få at vi ej kunde uptåcka någon högd, för 
«n middagen, da vi fingo fe udden SANFFI 
Antonius, hvarpå en fåftning med et högt 
torn år anlagd. Vinden blef efter midda-
gen , då vi kommo närmare under landet 
ganfka liten och föränderlig, få at vi nöd-

" gades om natten gå til ankars, och kom-
mo fåledes j, ej förr ån andra dagen, eller 
den 12. klockan 6. om morgonen til ankars 
på redden, Bahia deTodos los San£tos,el-
2er alla heligas Baji, fom ligger utanför Por-
tugiftika hufvudftaden uti födra America, 
Såna. Salvador kallad. 'Vi blefvo hår u-
tafPortugiferne, fom dock åro nära förbun-
dne med FranJfka nation, ganfka illa emot-

F j " tag-
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tagne, och niften ej båtre arTfiörofvare 
eller efpioner anfedde. Värt fartyg blef 
lagt under fattningen St. Paul, fom Tigger 
på en holme mitt for ftaden, och våre Of-
ficerare, blefVo oaktad? de upvifte fine pafs 
ifrån Frankriket , förde uti arrcft, och fom 
jag hår for deras angelågenhet tkuldvar för-
bunden at paffera för en Fransman, få må-
fte jag åfven tåla at med dem undergå fam-
ma öde. 

Vi blefvo vid ankomften til ftaden åt-
fkilde, och en i fånder förde in för Portu-
gififka vice Konungen at examineras om vår 
refä och ärende, hvarpå vi blefvo på åtfkife 
de (tallen uti ftaden af vakt bevarade uti 8-
dagar, och flera gånger om dagen förde 
in for konungens råd at undergå nya för-
hör om ordtaken til vårrefa, hvilken för 
(in angelågenhets fkuld ej feck Kunnig gö-
ras i). Vi kunde derfore éj bringas til an-
nan bekånnelfe , åh at vi varit nödgade 
komma hitj for at få en annan matt, och 
reparera vårt fartyg. Således blefvo vi om-
fider lösgifne, dock med vilkor, atejdrif-
va den minfta handel, och at ej få lof gå i 

land 
f ) Franlka fartygfets fomämlta ärende var at gå til ASeen-

fibn, och dyrftädes afbida de ifrfm indierne kommande 
Franlka flcepen , famt avifera dem det emellan Frankri-
ket öch Eiigéland påbégynta krigét; men om detta ä« 
fendet fingo ej andre nationer underrättas. 
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land hvarken uti eller inom ftaden, utan 
at vara följde af vakt, och at genaft, fedan 
en ny malt, blifvitinfatt, förfoga ofs häri-
från. Detta alt fkulle vi efterkomma, få fram t 
vi ej Ville gå qvitte vårt fartyg, och blifva 
anfc ide fåföm föraktare utaf konungens 
nåd och betalning. 

Vi komma faledes den 16. tilbaka ont 
börd på vår lilla Tar tan, hvareft 6. ftycken 
Perrtugifer höllo vakt öfver befåtningen, 
fom ätven undergått åtfkilliga förhör. Def-
fa vaktare måtte vi ock tåla om bord 
fä långe vi hår förblefvo, fom dock ej va-
rade många dagar fedan vårt fartyg blif-
vit reparerat. . 1 - y 

Bralilien, fom år en ftor del af fodra 
America, fkal Vara al dra törft utaf Portu-
gifare uptåkt genom en flotta fom årnat 
fig til Oft-Indien, men af et hart ftormvåder 
blifvit drifven. p t denna kuften, hvilken 
fått namn utaf det fköna Brafilix tråden 
fom hår til ymnighet växer. 

Portugiferne innehafva hela denna frukt-
bårande kuften, hvars ftråckning, på dennå 
fidan grånfar in til /Ethiopilka hafvet, och 
fkulle utaf en mera arbetfam nation kunna 
bringas til det fruktfammafte land i verl-
den, emedan det nied många och ftora 
förmoner af naturen år begäfvatj menPor-

tuei-0* 
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tugifernäs medfödda högmod och ftora 
inbilning, har ftigittil den hogd, atåfven 
de ringafte, råkna arbete för et nedrigt 
medel til välmågas årnäende. , Större 
delen af detta rika landets Invånare, lef-
va derforehåldre uti armod, ande vilja an-
vånda den riiinfta möda til fituphielpande. 
Man /kal dock med förundran fe, at den 
ufiafte af denna nationen, förglömmer fitt 
elende, då han får cilfålle at Ikryta utaf 
iin inbillade hårkomft. 

Landets fordne och råtte invånare, haf-
va fedan Portugiferne intagit denna ku-
ften, .dragit fig längre in uti landet, och 
bo tilfammans uti ftora Ikogar. De åroal-
deles vilde, och berättas vara menifkio-åta-
re. De hafva ingen religion, och uti de-
ras fpråk lkal ej finnas något ord fom be-
tyder Gud; dock hålla de fina fiålar för 
©dödeliga. De bo uti fmå, under ftora 
tråd uprefta hyttor. Deras bädd år en baft-
anatta, och deras mat år en rot kallad ma-
jiioca, hvilken de åta fåfom bröd, och til 
fåfvel tiena foglar och diur fom de med 
bågar (kinta. Om någOn Chriften år få o-
.lyklig at råka imellan deras hånder, var- ! 
der hän fom et creatur O a k t a d o c h med 
g o d appetit upåten. Ja , deras vildhet ikal 
gå i l långt j at de upåta hvarandra inbördes. 

Det-
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" Detta folket åro til växten kårta och 
tiocka, hafva ftora och platta hufvuden a 

fvarta här, och åro til kröps och .anletes 
fårgen koppar röda. Deras ögon fitta långt; 
uppe'i pannan: Nåfan år platt OCH bred;-
Munnen helt vid, med ftora öfverhångan-
de läppar* och öronen ganfka länga. De 
gå aldeles -nakne, och betacka - (in blygd, 
med löf eller fnåckefkal, hvilka med baft 
om lifvet, faftbindas. . 

' Manfolken åro fnålle båge- fkyttar, och 
veta få tilreda fina pilar, at deras lår åro. 
dödeliga. De åro alle begifne på jägt^hvar-
med de föda fig och fina anhöriga. 

Qvinfolken åro kårtare til våxte^, men 
mera tiocka och fota. Deras bröft åro få; 
Unga' at de kafta dem öfver axl.arne dä 
dc gifva fina barn dia, hvilka, få långs 
de åro fmå , båras uti mattor på ryggen» 
Deras måfta göra ,år at anrätta mat och be-
haga fina mariner, fom fouveraint öfver dem 
regera. En man tager få många huftrur; 
ibm han v i l o c h har magt at döda eller 
tordrifva den fom honom intet behagar. 
A f detta {lags folk har jag allenaft fedt tvån-
ne, hvilka bevarades vid Konungens borg 
irtnom jerngaller, och man berättade, a* 
åc fkulle fändas til Europa. j 

Brafilianfka Kuften år et uti fig ficl-f få 
m« 
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angenäme och behageligt landat man lör-
gafves (kulle biuda dl at at/kildra dels out-
fågeliga förmoner. Man kan ej annat ån 
medgifva, at detta lilla Landskapet af Na-
turen mäfte vara ämnat til et ftort Konun-
garikes ftöd och (katkammare, hvertil det 
nu vårkeligen tienar för Portugal, och det 
år lycka, at det med få många och ftora 
förmåner årbegåfvat, emedan annars, defs 
fin beqvåmlighet endaft fkötance invånare 
fkulie få fvälta ihiäl; då de likväl nu, utan 
ringafte arbete, kunna lefva utaf Landets 
vilda frukter, och defsutom af koftbara 
rudi-materiers förfåljande til andra Na-
tioner, hafva öfverflödiga penningar til 
yppig lefnad och präktiga idådter. 

Hela landet liknar en med konft anlagd 
trägård, och utom mångfaldiga mig obe-
kanta fruktbärande tråd, växer hår til ö£ 
verfiöd Brafilijeträd, livilka åro ftora fom 
medelmåttiga Ekar uti Sveriget; Fernbok; 
Saffran; Ceder; Ebenholts; Buxbaum; Ana-
nas; Baumuls; Banangs; Cockus; Caffbé 
och Pomerants-tråd, famt defsutan kåfte-
lig Tobak, och mycket Sncl er-rör. 

^Likaledes finnes hår åtfkilliga rara ferg-
grås, och flera flags vålfmakande jordfruk-
ter, famt gröna krydder, men ganfka litet -
eller alsintet fåd. Ordfaken til denna få-

des-
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desbrift, år ingen annan, ån Pörtugiferiiés 
låtia, at de ej idas bruka jorden, hvarfo-
re ock bröd framför alt annat hår i lan-
det år dyrt, emedan miölet mäfte från Eu-
ropa hitföras. Fördenfkuld, i brift af bröd, 
åtes en rot, fom til fmak och ågenfkap lik-
nar Jordpåron, hvilken kokas, torkas, och 
fönderftötes til et groft miöl, fom de kalla 
manioca, och fom vid måltiderna båres 
fram på talrikar, och åtes fedan tort. A f 
guld, filfver och ådla ftenar, år i Brafilien 
ftort öfverHöd 5 men dock hitföres mera 
ifrån nåftgrånfande, provinccr, fä at Portu* 
gifernei almånhet, och för ringa peningar, 
pryda fig med d ef 111 varor, fom hos ofs få 
högt vårderas. Ja man Ikal derftådes knapt 

f finna någon den ringafte mennifka, ånda 
til de fvarta mångelikor, fom fitta pä ga-
tor ne och fålja frukt, fom ej pryda fig med. 
fpånnen, armband, ringar*och knappar 
utaf fint guld, hvaruti merendels ådla fte-
nar åro infattade. Bahia de Todos los San-
tos eller Alla Heligas Baji, år en redd hvar-

• på tolf a fiorton hundrade fkep på en gång 
rned beqvåmlighet kunna ligga til ankars. 
Utaf denna makalöfa redden har omkring 
liggande landet fatt fit namn, och rak-
näs för den båfta province uti Brafilien. 
Hufvndftaden på denna kuften år ock be-
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lägen i denna prövince, och han omgil-
ver en flor del af ofvannamnde Baji, famt 
kallas- utaf Portugiferne Salvador, 
men af de måfta fiöfårande tillågges ho-
nom famma namn fom fielfva redden, näm-
ligen Bahia de Todos Sancfcos. Denna fto-
ya och vackra ftaden år belägen på 12. gra-
ders 18- min. pol - högd Söder omjfequa-
corn, 51. grad. 20. minut. Vefter om Stock-
holms meridian, och år upbygd uppä åt-
fkilliga branta höjder , hvilket gör fta-
dens utfeende ganfka flört och behageli-
gin, i fynncrhet derfo^e at vackra trägårdar 
åro anlagde emellan hufen. Deremoc åro 
gatorne oordenteliga, och på fomliga ftållea 
foefvårliga at gå igenom, emedan man må-
{te på branta och langa trappor gå up och 
ned til och från högderna. 

Portugififka Gouverneuret}, fom hår 
£iår titel utaf vice - Konung , i Brafilien, re-
nderar på Slottet St. Äntönii, fom år up-
fört på en liogd,nåftan mitt uti ftaden. Dec 
år ej får del cs ftort, men vål bygt och präk-
tigt meubleradc. 
' Alla hus åro utaf ften bygde på fpanfkfc 

eller portugififkt fått, med altaner utan 
för fönfterlufterna, hvilka med utarbetade 
liftvårk åro omgifne, emedan glasfonfter 
t j å r å onca åro mycket dyra3 och finnas 

alle" 
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allenaft uti de förnåmfta hufen, famt uti 
deräs pragpiga kyrkor och klofter. Man 
fåknar Uti, denna ftaden öfver 130. kyrkor, 
och 186. klofter, hvilka åro få ofyerflödigt 
med guld, ftjfyer och åkta forgyldningar 
prydde,- at dylika kyrkor 1 kul le uti Europa, 
hvaråft' guld ef år mera dyrt, med ftörfta 
Jtörundraii äliMdas. 

; Uti almånhet lefva hår invånarne 
gfjnfka yppigt, och utan det ringafte be-
kymmer. Deras måfta tid förnötes med 
fp el och drickande, och de undandraga fig 
ait hvad fom kan komma under namn af 
arbete, hvilket deras fvarta flafvar, fom 
hitföras ifrån Guineilka kuften i Afrika, 
mSfte förråtta. De fattigare ibland Portu-
gifqrne, fkafFa fig håldre födan medelft 
bedragen och; röfvande, ån igenom arbe-
te, hvårföre ock.gatorne hårftades åro gan-
Jkå ofåkre, och fråmande räka i fynnerhet 
för mångfaldiga fvära åfventyr. . De för-
mögnafte i ftaden åro de handlande, ibland 
hvilkamånge.finnas fom åro få rike, at de 
ej fielfva veta rakning på fina ågodelar. 
-. Denna ftaden råknas ock för den rika-
fte bland alla fom höra. under Portugitiika 
feronan; En flotta af 3.0. å 40. ftora ikep 
gåE livart år härifrån til Lifabon, hvars lad-
ning råknas til många millioners varde, och 

G " beftår 
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beftår förnåmligaft af guld, filfver, dia-
manter, jaspis, chryftal, ambra, balfam, 
cacao, bomull, tobak, läcker, brefilia, 
fembock, apor, papegojor och diur-hu-
dar, m. m. fom federmera förfåljes til an-
dra orter uti Europa. Flottan går gemen-
ligen härifrån uti September, och ankom-
mer i flutet af November månad til Lifabpn. 

Fruentimren, fom mera hår ån i någon 
annan Portugifilk ort åro underkafte fvart-
fiuka måns fvåra ok, fynas fällan i fönftren? 

men aldrig ute på gatorne, få framt de ej 
bårasi tåkta portchaifer. Vår tvungna lef-
nad uti denna ftaden, emedan vi ftåndige 
måfte vara fölgde utaf en vakthafvande un-
der - Officerare, tillåt ofs ej at fe många af det 
vakra könet; dock kan jag förfakra, ac 
Portugififka fruentimren åro hår utaf oge-
men Ikönhet och behagelighet: De veta 
ganfka vål atfkicka fig emot främmande, 
törhvilka de hyfa befynnerliga goda tan-
kar, dem de ock gerna föjca at förklara, 
famt åro aldrig rådlöfa på bequåmliga me-
del och utvägar dertil. 

För den hår ftåndigt varande ftarka het-
tan, gå fruentimren ganlka tunt klådda* 
dock på et beqvåmt fått. De bruka aldrig 
mera ånen .tun kiortel; Deras öfriga klä-
der beftå af fina utfydda lintyg, med lån-

ga 



År nj6. Brajilieri. 99 

f a och vida armar, famt mycket öpna om-
ring halfen, få at hälften af bröden åro 

merendels bara. T i l lintygens hopknäp-
pande framme i bröftet, brukas ganfka 
flora och höga guldknappar:" Om halfen 
bara de många hvarf af guldkådior; I 6-
ronen ftora örhången, och om armarne 
prågtiga armband med iouveler, alt uti 
fint guld infattat. Deras hufvudbonad be-
ftår af vål krufade hår, och vackra blom-
fter -bouquetter. 

Staden, få vål fom ingången til redden,1 

år med åtfkilliga ftarka faftningar bevarad 
dem en främmande aldrig kan få befe, 
emedan maii vid forfla landftigning ftraxt 
ftålles under bevakning. Vi, fom voro 
under ånnu flarkare upfigt ån vanlige 
vara plågar, hade få mycket mindre t?l-
fålle at derom underråtta ofs, hvarföre 
jag ockfå ej eller år i ftånd, at något yt-
terligare berätta om detta landets märkvär-
digheter, utan fkyndar mig til hådanre-
fans förtäljande, hvilken anftåldes få fnarc 
vårt briftfålligafartyg var blifvit lagat, och 
vi hade fått förfe ofs med frifkt vatn och 
andra förnödenheter til vårt uppehälle. 

Vi låmnade Bahia de Todos los San&os 
den 30. Augufti, klockan8. foremiddagen, 
och famma $ag klockan 6. efter middagen, 

Q 2 hadt 
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hade vi fifta fiktet af födra Amerika, hvar* 
ifrån vår kofa i HERrans Namn blef ftåld 
til Europa. • 

Vår lilla Tar tan, fom nu med alla fege 1 
kunde fbrthielpas, öfvertvgade ofs nog-
femt om deffa flags fartygs ogemena god-
het och gefchvindighet, faft ån jag måfte 
tilftå, at de på långa refor åro- ganfka obe-
quåme. 

Den y:te • September hade vi uti figte 
6n St. Ferdinando, hvilken åfven år Portu-
giferne tilhérig, och år belägen uppå 3. 
grad. 40. min. Söder bredd, 49. grad. 20. 
min. vefter om Stockholms meridian. 

Den 7-.de pafferade.vi iEquatorn 38. 
grad. 34. min., vefter om Stockholm. Vind 
och väderlek, fom geménligen plågar va-
ra föränderlig under dennaiinien, funno 
vi nu ganlka ftadig, med et klart våder 
och frifk blåft, fom varade til vår förmån, 
få at vi den 21. pafferade norra folftånds-
cirkelen, 20. grad. 57. min. vefter om 
Stockholms meridian. 

Sedermera hade vi ganfka föränderlig 
och ftilla vind, befynnerligen då vi hun-
nit på, 30,.graders Nord bredd, .hvareft v i 
nåftan i g: dagarlågo för ftilt. , Hår fågo 
vi dageligen en myckenhet fiögrås och 
fmå blå inåc.kor flyta omkring fartyget, 
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få at vi ftundom fyntes fegla uti et grås-
bundet felt. Vi fingo åndteligen uti be-
gynnelfen af 0£tober månad en £rifk och 
gynnande vind, hvamed vi fortfatte vår 
refa anda til 40. graders nord latitudo, och 
jag tror at den blifvit fortfatt anda til Frank-
riket , om ej en häftig ftormutur nord-oft, 
kaftat ofs på kuften af Portugal, hvareft 
vi blefvo af åtfkilliga Engelfka kapare ftån-
digt efterjagade, hvarföre vi voro nödga-
de at foka landet. s 

Den i3:deOÖ:ober om morgonen kloc-
kan 9. blefvo vi varfe tvånne Engelfka ka-
pare, fom med fulla fegel och åror, fatte efter 
ofs. T i l undvikande af deras befök, hiffade 
vi val Portugiiifk flagg, men dethalp ej ,u-
tan de förfölgde ofs likafult, och gåfvo 
flera refor, medelft ftyckefkott, tekn at vi 
borde afbida dem. Detta var ofs dock ej lag-
lige , hvarföre fienden tycktes fördubla fin 
ifver at hinna ofs up. Deras möda hade 
likväl merendels varit förgåfves, om alle-
naft vinden hullit ftånd; men mot midda-
gen lugnade det, och då hant det minfta 
*af de Engelfka fartygen, hvilket blef rodt 
med 14. par åror, ofs åndteligen få nåra, 
at Engelsmän nerpes ropande kunde höras, 
och då utöfte de bannor ochhotelfer at re* 

"vangera vår olydnad. Vi continuerade icke 
G 3 defto-
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deftomindre at under P o r t u g i l i j Y t g med 
fegel fkynda vårfiygt, hälft fom vår lilla 
Tartan på intet fått var utruftad at emofirå 
Engelsmånnernas öfverlågfnare dyrka, ty 
hela vårt förfvar beftod uti 2:ne" ftycken 
3- pund. dreybafer, och 4. ftycken nickha-
kar, Men då Engeismånnerne klockan 3, 
efter middagen började med alfVare fkiu-
ra på ofs, förbytte vi vår Portugifiika uti 
en Franfk flagg, och underhöllo med vår 
lilla magt ftåndig eld, fom varade til kloc-
kan 6. om aftonen, då mörkret fkilde ofs 
åt, utan at vi på vår fida hade fått mera fka-
da, ån en matros död, tvånne blefierade , 
och något tågvårke fSrderfvar. 

Engelsmånnernas forluft voro Frans-
månnerne åfven få nogde at intet veta, 
fom de voro glade at hafva få lyckelige» 
undfluppit deras omilda händer,' hvilket i 
anfeende til deras ftyrka, fyntes i begyn-
nelfen af vår battaillenåftan omöjeligit, En-
geismånnerne voro ock trenne gångor få 
nåra ofs, at de gorde förfök til entring, 
men blefvo altid afflagne, faft ån vår be-
fåtning beftod allenaft af 21. man, och de-
ras deremot, af40. å yo.på hvart fartyg. 
Jagfant vid detta tilfållet huru litet en myc-
kenhet folk och gevår kan uträtta emot de 
fordelar man kan äga af fartygets gefchvin-

dighec 
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dighet ochde commenderades färdiga och 
fkickeliga anftalter. 

Den följande dagen voro vSre förföljare 
ej mera i vårt figte, få at vi obehindrade 
gingo förbi Cabo deRocca, och kommo ui> 
der tidningens Cafcale befkydd, famtder-
ifrån långre in, och på redden utan för 
Behlen, en half mil nedaa för Lifabon. 

Fransmånnernetrodde fig hår fkola åtmin 
ftone blifva något båtre emottagne ån uti 
Brafilien, men deras tanka flög dem felt; ty 
når vi efter vanlig guarantaine, haft fund-
hets vifitation om bord, famt en annan un-
derfökning efter tobak och tvål, fom hår 
i landet åro ftorfta contraband varor, fingo 
vi vål lof at gå med fartyget up til Lifabon, 
men dagen derefter, kom en foldat om bord, 
ined ordres, at ingen fkulle få lof at land-
ftiga, utan vi måfte med vårt fartyg gå til-
bakars under Behlens torn, hvareft vi fin-
go en mera ftrång vifitation efter guld, jou-
veler och andra fina köpmans varor. Då 
ingen ting hos ofs fants, ville våre vifiteu-
reråndteligen veta, huru vi kunnat gå ifrån 
Cadix, hvarifrån Tar tan forft var utreft, til 
Afcenfion, derifrån til Brafilien, och nu om-
lider til Lifabon, utan at inedbringa de rin-
gafte köpmans varor. Detta fade de förefalla 
fig omöjeligtji fynnerhec fem vårt fartyg, 

G 4 
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hade förutan en Capitain, (Tvånne få kallade 
foupercarger. De fvgr fom å vår fida gåfi 
vos, kunde ej tilfredsftålla Portugiferne, 
hvilka om vår refa hyfte åtfkilliga o-
grundade mifstankar, hvarfore ock^Herr 
EVEN D E L A CHAPEELE och Herr JEAN 
ROZE, fom hade tagit namn utaf fuperear-
ger , blefvo förde uti areft i ftadens al-
månna fångelfe, och ingen af vår befåt-
ning,fick på fyra dagars rid lof at gå ifrån 
fartyget. Sedan fingo vi ånteligen fri gång 
i land, men fupercargerne, måfte blifva 
tre veckor i fångelie. Efter denna tidens 
förlopp, blefvo de omfider, genom Fran-
fka Confulns bemedlande frigorde, dock 
utan at få veta minfta orfak hvarfore de 
hade varit fångflatfe. Alt hväd de fielfve 
kunde utröna, var at Portugiferne hade mifs-
tånkt dem vara efpioner, fkickade ifrån 
Frankriket, til at anftålla några utforfknin-
gar i PortCgifernesAmericanfka lånder,famt 
angående deras handel utröna något, iom 
de ville hafva fig enfamt förbehållit. Vare 
hårmed huru det vill, få varPortugifernes 
upförande emot underfåtare af en med Por-
tugal! förbunden krona, denna gången få-
darit, at det ej kan urfågtas med något 
annat, ån med den mindre hederliga un-
danflykt , ät -fMant oordenteligt och ohof-

vifkt 
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vilkt bemotande år hår i riket ej ovant, 
utan refande af alla nationer hafva fått 
årfara det, och veta at derom intyga. 
Men jag vil lämna at vidare omröra 
den uti juftice och och politie hår. hår* 
Illande oordning, och- i Hållet* tala öm 
ftaden Lifåbons nu varande ömkanvärda 
belägenhet. 

Den tilförne få vackra och rika, fom fto-
ra och namkunniga ftaden Lifåbons hårda 
och bedröfveliga öde, år lika omöjeligt. ac 
befkrifva, fom at utan innerfta rörelfe t* 
fkåda de ufla lämningar af defs fordna pragt. 
Jag fåger ingen nyhet, då jag berättar, ac 
den 1. November, år, 1755. var den oiyeks-
fulla dag, på hvilken denna ftadenshärlig-
het förvandlades i ftenhögar, och på hvil-
ken den ftore Guden vifte et lérfkrackeligc 
prof af den obegripeliga Almagt, hvar-
med han förmår uphöja det fom förnedrad 
år , och förnedra det fom uphöjt ur. .Ingen 
fom ejåraldeleskånflolös af det fom plågar 

^ f l 1 • /-V» A f \ r~% 1 ."1 h 5 ' 'f <•>» 4-K 4- * rora menfkliga finnen, kan hår utan lör-
Ikråckelfe fe de ftarkafte flott och fåfteny 
de prågtigafte kyrkor och palla tz, famt til 
ioooide tals ftora och konftiga bygningar 
ligga öfverånda kaffade, och de af dom 
igenftående och rämnade murar, hvarc 
ögnablick hota de förbigående med ec 

G 5 fruk-
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fruktat fall. Men til hvad hdgd fkal ej 
vår forfkråckelfe ftiga, då vi påminna ofs, 
fltmånge tufendemennifkor, innom några 
få 6gnableck, blefvo under dcflä ftenho 
par begrafne, och utan at hafva ringafte 
rådrum at befinna fig, måfte lämna fit lif 
tillika med fina ägodelar til rof fér den 
gapande jorden? 

Det ftoltaLifabon, fom tilfårne inrym-
de millioner mennifkor, år nu aldeles of-
vergifvit, få at knapt någon enda der me-
ra fkal fynas; och den fom nu vil fe ftadens 
fordna inråtning, måfte ftiga up pä någon 
af de nårmafte hogder, emådan gatorne 
med kulfalne hus åro få upfvlde, at man 
på få ftållen kan flippa fram eller tilbakars. 

Konurigen, tillika med Hofftaten, och 
de förnåmfteHerrfkaperne bo ganfka trångt 
tilfammans uti förfamlingen Behlen, en 
half mil ifrån Lifabon. De öfrige ftadfens 
fordne invånare, befinna fig allefåmmans 
i ganfka ufelt tilftånd, och de bo ftorre de- v 

Sen, antingen uti fmå .af bräder upflagne 
fcarraquer, eller i tålt af fegelduk. 

Utaf de många prågtiga kyrkor och klo-
fter fom varit hår i ftaden, åro nu ej flere 
©frige, ån en Jefuiter och 2:ne Francifka-
jier klofter-kyrkor. De 2:ne fednare åro 
dock mycket remnade. 

San-
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Santo Maro, en liten kyrka belägen på 

en högd helt nåra vid ftaden, har olkadd 
undanuuppit alla jordbåfningarna. 

Behlen, eller egenteligen Behtlehem, 
ar et ganfka ftort och vål bygt klofter, hvar-
til höra vackra kyrkor: De kongliga liken 
plåga begrafvas uti detta kloftret, fom rå-
knas för et bland de ftörfta och prågtiga-
ftc i hela Portugal!. A f de förfta jordbåf-
ningarne har Behlen ej tagit någon mårke-
l igfkada, men innevarande är, denigidc 
oé:r klockan half 9:e om aftonen, nedföll 
hela hvalfvet öfver den ena kyrkan, kvilken 
oförmodade håndelfe af Portugiferne an-
fågs fåfom förebad til de diktade Prophe-
tiers fulbordan, fomtilförne blifvit almånt 
utfpridde, at en lika förfkråekelig jordbuf-
ning fom förledit år håndt, afven fkulle 
detta år, och på famma dag, eller den i:fta 
November å nyo förfpörjas, ochataltdet 
fom hittils blifvit fkonat, fkulle nu alde-
les forftöras. Större delen af det härva-
rande och i förikråckelfe råkade folket, 
voro ock nu af den inbillade föreftående 
faran fa Ikramde, at de började rymma u-
tur (ina koijor, och föra fina ringa ägode-
lar på fältet, och derfore mäfte kongliga 
Rådet, til at förekomma den oordning 
fom kunde följa på en få ogrujidad fruk-

tan? 
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tan, på alla gator foordna vakt fom iknllc 
Mmma den otidiga flytningetn. Detta oak-
tadt vore dock ej många PÖrtngifer denna 
^ngen inne i hufen , utan de flåfte infunno 
fig uti de anftålde Proccflioner, befynner-
ligen natten imellan den fifta 0£toberoch 
d*en i:fta November, då en enda Proces-
fianvar få lång, at når de fomgingoframft, 
voro vid St. Maro, voro de fidfte helt nä-
ra vid Bethlehem, imellan hvilka bagge 
orter år en hel fierdedels mil. 

De andåktigafte gingo barfotade, famt 
biirö långa Jernkådior, hvarmed de fielf-
ve flbgo (ig fom oftaft ofver axlarne, men 
de fom voro mindre famvetsgranne, buro 
antingen brinnande facklor, vaxlius eller 
lanternor, famt hulpo til at fiunga. Hvar-
ken denna natten, eller följande dagen for-
mårktes någon jordbåfning, derfore trod-
de almånheten, at de, medelft deffa Cere-
monier och fin forftålda andakt, hade den 
förekommit. 

Oaktadt den obefkrifveliga fkada fom 
Portugiferne igenom den omtalda jordbåf-
ningen lidit, hafva de dock ej aflagt fit ur-
åldriga ftolta lefnadsfått, utan de lefva nu 
fnarare yppigare ån forr, och derfore låra de 
Val , faftån de årligen från fina Colonierfå 
" . rika 
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rika tilförfler, dock fnart^blifva. brägte. i 
ytterfta armod. : i ; . v 

Handelrl fom varit detta Rikes férnam-
fta gruadpehre, begynner redan Inta til un-
dergång , och,det endaft för de handlandes 
egen förfumlighet, fä at alla Främman-
de Nationers härvarande Gommiflionairer, 
4ro sått illa'belåtne. Tyfaftånde med myc-
keil ikyndfamhet foka utråtta fina årender 
i de Portugififkä Contoiren, blifva de dock 
dag från dag uppéhåldne, och man får på 
Borfen uti Lifabon ej höra någon ting få 
ofta, fom klagan i öfver Portugififkä tom-
niiffi-onernas oförfvarliga förfiimmelfe. 

• ' Landet omkring Lifabon år mycket 
fruktbärande, men ftörre delen ligger o> 
brukat. Skog eller-tråd finhas ej aniiorftå-
des ån uti trägårdar eller alléer, hvarefb de 
åro planterade. - % • r- ' 

Landet år eljeft mycket ojämnt,' få at 
defs utfeende liknar mångfaldiga om hvar-
andra liggande ftora och branta kullar, och 
på dem åro upbygde våderqvarnar * hvilka 
torde vara qvarlefvor af de i fordna >Lufi<-
tanien regerande Veftgötar*. Dock vil, jag 
ej neka, at de ju i fednare' tider blifvit! ah 
deles på nytt uphygde. Nu för tiden åro 
de murade af ften, och liafva vingar af Se-
gelduk; Axeln til vingarna och kugg -Mu-
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let, år fåflad uti hufven eller taket, fom 
Pf triflör kan vridas rundt omkring, 0ch 
1 åledes riktas efter vinden. Den ofriga in-
råtningen år aldeles lik de i Veftero-öt-
land brukelige Våderqvarnar. 

Hvad fom eljefthåromkring kunde for-
tiena upmårkfamhet, tillåt hvarken tid el-
ler omftlndigheter mig at nu i agt taga, 
och i åledes nödgas jag ga alt annat med ftil-
latigande förbi, och endaft i korthet omröra, 
hvad för fvåra omftåndigheter mötte mig 
låfom främling uti detta landet. 

Så fnart efter vår ankomft hit til fta-
den, blef tillåtit at komma i land, varmic 
förfta göromål at efterföka SvenfkaConfuln, 
då jag genaft förmårkte Portugifernas up-
förandc emot fremmande. Större delen 
af dem fom jag frågade om råtta vågen, 
giorde fig noje afat vifa mig galit, få at 
jag blef mera villad ån tilförene, och vifste ej 
hvilken jag fkulle tro, emedan den ena bad 
mig gå tilbaka, der en annan hade bedtmig 
.gå. fram. Jag geck derföre en hel dag, ån 
hit, och ån dit, alt efter fom jag blef 
vift, men omfider tråffade jag af en hån-
delfe Franfka Confulns hus , hvareft jag 
iick veta, at Herr ARVIDSON, fom tilföre-
ne varit Svenfk Conful, redan för 3:0c 
Giå«ader fedan var blefveo död, och at vi-

ce? 
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ceConfuln, Herr JACOB VON Z I T T E R , ad 
interim förrättade fyflan. Jag träffade ånteli-
gen Hérr VON ZITTER en half mil utorn fta-
den, hvaråft han nu, efter ftora rikedo-
mars olyckeliga förlorande, bodde uti et li-
tet af bräder upflagit hus. Han år til Na-
tion Holländare, och år kommen til få hög 
älder, at man fcnapt kan förftåhvad han ta-
lar. Han har uti 60. år varit vice Confui 
dels för Svenfka och dels för Danfka Na-
tionerna. Jag berättade för honom mina 
öden, och begärde hans befordran at med 
det /kyndfammafte komma til Sverget, 
men blef beftört, då han fvarade, at dee 
för den fena årstiden nu vorenåftan omöje-
ligt, få framt det ej kunde fke med et af de til 
Norrige eller Dannemark fig årnande fke-
pen. Jag geck derföre följande dagen, eller 
d. ^4:de oQrober, på Beurfen, i tanka atföka 
bekantfkap med de hår varande Svenfka 
och Danika (keps Capitainer, och ehu-
ruvål jag träffade många utaf mina Lands-
man, få fant jag dock ej flera ån en en-
da, fom af medlidande med min olycka och 
©bekantfkap hår 5 orten,, ville göra mig 
något biftånd. Det var Capitamen Herr 
O L O F ASCHENBOM ifrån Stockholm, fom 
nu förtiden feglar med et fkep ifrån Nor*" 
köping. Han var nyligen hit kommen i-
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från Genua, och iaftån han med egna af-
fairer var nog fy (ielfåt, följdehän mig dock 
fielf,. med fin-Éfchaloiipö til de på Redden 
liggande Danika Skepen, af hvilka et fp;n 
åraade fig til.Kiöp.enhamn, kallades den 
Engéllka Charlotta, och commenderad.es 
af Capitainen A L B . I)IR_K S. K L E IN. 
Jag kom med Capitainen öfverens om pa-
fagen til Helfing - or, och han trodde fig in-
oni §:ta dagar blffva fårdig at fegla, få ät 
jag nu fmickrade mig med hopp om blida-
re lycka ,e och. ar jfiaart åter ,£å fe fädernet 
landet. Ofveu detta alt, var.jag öfver måi> 
ton glad,;>men råkade dereifiot i bekym-
mcr, 'deröfver, at jag på intet fått knndé 
vifa:min åckånfla emot dé.-Fränfke Herrar-
ne v fom icke. allenaft frålft mig ifrån et ef 
gonfkenligt förlorande, utan ock uti ö.må^ 
nåders tid, vifat mig all rnöjelig hoflighet, 
och lämnat mig alla de förmoner och tractar 
méntcf fom de fielfve hade. Emedan de vo-
ro arréfterade, och jag ej vifte påhvad {Ml-
le de höllos fångflige^, fruktade jag-, ar för 
min.afrefa, ej få.taga af&edaf dem ,h vilket 
de med" fkål hade: kunnaränfe för prof äf 
en oförlåtelig otakfamhet. .Jag hade der-
före all omforg ofpard at upfökadem, xjch 
feck omfider, fedan jag i fiorton dagar va-
rit /kild från dem, kunfkapt ät . dö. be-

vara* 
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varades uti ftadfensallmånna fångelfe. Jag 
fökte dem derftådes genaft, och fan t dem 
uti et innom trenne (våra jårndörar tilflu-
tit rum, men utaf forg och chagrin voro 
de få förvandlade, at jag med möda kun-
de kanna dem igen. 

Utaf min håpenhet och förundran at 
finna dem på et få ovårdigt ftålle, markte 
de genaft, den del jag tog uti deras ofkyl-
diga lidande, hvarföre de hindrade mig at 
fåga mina tankar, utan fade ftraxt fielfve, 
at man intet borde förundra fig öfver deras 
oråtmåtiga handterande, emedan det ej vo-
re förfta gången, fom Fransmånnerne blef-
vo på det fåttet handterade af fina vånner 
uti Lifabon. 

Sedan talet härom fyflelfatt ofs en ftund, 
berättade jag dem* på hvad fått min refa 
til Sverige fkulle fortfåtias, och frågade 
tillika, hvad jag borde betala för fract och 
underhåll den långa tiden jag varit uti de-
ras fartyg, fam t bod åfven til at tilkånna gif-
va min o förmögenhet, at vedergålla alla 
desfutom mig af dem frtedda vålgårningar. 
Hårpå feck jag til fvar, at de ej ville höra ta-
las om någon betalning, och deras höflighet 
geck få långt, at de fade fig beklaga, at 
de ej kunnat göra mig få mycken tienft 
fom de garna velat. Jag feck fäledes ej 

H vi-



114 ; År 1756. Lifdhon. 
vidare ytra min åftitridan at betala den 
ftnmtnä förplägning, utan, flåt: öfver '{& 
mycken oförtient höflighet, kunde jag 
näppeligen få mycket komma mig före, 
at jag kunde hitta på nog betydande ord 
til betygande af min ödmiuka tåckfSgelfe, 
och det årkänflofulla finnet fomfkulle följa 
mig i grafveh. 

Sedan, och vid vårt ytterligare famtaly 
förnyade deffe Herrar et tilbud fom de re-
dan tilförne, och under refan flera gånger 
giort mig, a t få följa med dem til Frankriket. 
De lofvr.de mig icke allenaft fri refå, och 
få god forplågning fom de iielfve hade, 
utan förfåkrade ock, at derftädes recom-
mendera mig til någon fördelaktig beftäl-
ning. Jag lämnar huru fvårt det var ac 
afflt et få fördelaktigt tilbud fom jag in-
tet kunde hoppas i Sverige, men då jag ef-
tertänkte, at min iWder uti fäderneslandet 
härigenom kunde lida, få ville jag liäldre 
vara nögd med mit derftådes ägande intet, 
ån igenom otillåteliga vågar, uti fråmman-
de länder förfkafia mig en utaf afvund tad-
lad lycka. Deffa orfaker til mit afflag, an-
togo de,-fäfbm upriktige vänner, för gil-
tiga /kål, och afftodo genaft från det gior. 
da tilbudét 

Med hvad hiertans blödighet och ovan-
liga 
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liga finnes rörelfer jag nu omfider fkulle 
taga det fidfta farväl utafdefla'främlingar, 
fom jag med fkäl bor vörda fåfom mine < tör-
fta v'1 lgårningsmän , binder jag -fåfängt til" 
at befkrifva. Tungan llaplade dä jag fkai-
le bona tala, och mine rinnande ögon vo-
ro de enda fom tolkade den Stfkånfla och-
tilgifvenhet fom jag i hiertat hyfte emot 
deras oförtienta höflighet-, och mig vifa de • 
många välgärningar. Vi fkildes ånteligen 
åt, och gäfvo å ömfe ftdor hvarannan' 2?n-
förtakran, at det nu knutna vånfkapä - band 
fkulle aldrig uplofas, fkönrån våra öden 
fkulle fkilja ofs aldrig få långt ifrån hvar-
aridra. 

Mit viftande uti Lifabon blef långva-
rigare än jag hade trodr, emedan Capitain 
KLEIN måfte uti 3':hé veckor vänta PL 2:ne 
Barqver falt fom felades uti ladnlngény 
for hvilken ordfak jag, i anfeende tikmit 
underhåll på denna'dyra orten, biifvit 
mer ån illa utftåld, fä fram t ej förenämnde 
Herr Capitain ASCIIENBOM Varit få gunftig 
och förfkutit mig det fom jag hade af nö-
den. Jag kan derföre aldrig nogfamt be-
römma Herr Capitamens benägenhet emot 
mig, hälft fom han var den enda Lands-
man jag hår å orten träffade, hvilken drog 
medlidande med mig. • 

H 2 CA, 
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Capitain KLEIN biefåndceligenfegel fär-
dig til den 13: de Novembr. men famma dag 
kommo några fkep utaf flottan ifrån Brafi-
lien, och derföre blef förbudit, at intet får-
tyg fkulle gå utaf redden, förr ån hela flot-
tan varupkommen. Vi blefvo fåledes hin-
drade ånda til den i8:de, då vi ånteligen 
konimo ifrån Lifabon, klockan g.föremidda-
gen, ochtånkte då uti HERrans Namn fort-
fåttia vår refa igenom Canalen, til Darifka 
fundet. Vi voro dock knapt komne af Li-
fabons redd, förr ån jag fruktade, at den-
na refa fkulle blifva beledfagad af de fvå-
righeter fomfedanvårkeligen följde. Ord-
faken til detta mit befarande, voro dels de fla-
ta anftalter fom redan voro giorde, och 
dels,at jag fåg at Capitainen hade af fitfkeps-
folck alt f6r litet gehör. Då vi hunnit ne-
dan för fåftningen Cafcale, fingo vi några 
föränderliga vindkall:, hvarföre vi, på det vi 
ej fkulle komma för nåra in uppå landet, m3-
fte vånda öfver (bag, och fedan vi hunnit me-
ra vidd, få at vi beqvåmligen kunnat undvi-
ka ölägenheter, blefvo dock Capitainens or-
dres, fom voro nog tidigt gifna at vånda, ej 
förr utförda, ån et Svenikt fkep, commende-
rat af Capitainen VON G L A H N , ifrån Stock-
holm, fom i anfeende til ebb och vind, ej 
kunde hålla utaf, dref ofs tvårt för bogen, 

och 
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och vi hade tilfammansblifvitdrifne på lan-
det, om Capitain VON G L A H N ej låtit fålla 
(it ankare. Vi kommo fåledes ifrån hvaran-
dra utan någon mårkelig fkada, men hade 
8 ömfe fidor nog möda och forargelfe. 

Vår refa fortfattes federmera ganfka 
långfamt til d. 23:die, då vi utur Nord-oft 
fingo en hård ftorm med hög ftörtande fiö-
gäng, och formårkte då at vårt Ikep blifvit 
få lack, at vi med båda pumparnes ftåndiga 
nytjande, intet kunde hälla det låns, och vi 
fökte förgåfves at igenfinna ftållet hvaråft 1 

fkepet var Ikadat. vid detta ångfliga tilf ål-
let, förlorade vårt Ikeps-folk alt mod, 
hälft fom ftormen och ovädret förökades, 
hvaraf vatn uti vårt fartyg til ftörre myc-
kenhet tiltog. Vi arbetade med alla kraf-
ter, men kunde medelft pumpning ej draga . 
vatnetfå fort ut, fom det kom in, utan det 
forökte fig ftåndigt til 4. tum om timman, 
Och til vår defto ftörre olycka, var pump-
fåtet ej båtre förfedt, ån at våra pumpar 
blefvo den 24:de om morgonen förtåpteaf 
falt, få at all ting tyktes bidraga til vårt 
förlorande. Vi lyfte up den ena pumpftoc-
ken efter den andra, i tanka at fedan vi 
renfat pumparna, ånnu längre kunna hål-
la vatnet ute, men då vi åter nedfattepump-
ftockarne, kom den om ftyrbord, atftå i f 

H 3 aln, 
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J l n , och; den om babord, 2:nc alnar hö-
gre åft-Id&fvinet ofvan på faltet, fom ifrån 
frcra rummet dragit fig ackter uti Pump-

4,W,qtw for hvilken or dia k vifåtte ändarna af 
pjmp \ucken uti korgar, at derigenom hin-
Cin; updragartde. Dock fom vi nu 

••redan a i Randigt, arbete och vakande vo-
.ro merendels uttröttade, fä kunde näftan 
• ingenting utråttas,,bG%nnerfigen fornvat-
net.fqgit up,utiftilt-laften, hvilkenmeddft 
milgrmg var fallen Öfver på babords ii-
oan, iuin til ftorre delen låg ftåndkrt uti 
vatnet med reelingen. £ loppet började for-
denfkull at hos de flåfta af vår befåtninp-
aldeles förloras , tv lan4 var omojeligt at 
hinna, k j och .pä 3:11c dagar hade vi ej haft 
någiot fkep uti vårt fåll/kap. Mgn ,dock vo-

yro någre bland .ofs fom repade mqd, och 
tänkte på at i det luigfra bibehålla lifvet, 
taft^n, y r ftundom fruktade, at det endaft 
(Lr 111T o 5 /•<•' :iena til vår fmårtas foröjkandc. V* 
loffade imedlertid fkepsbåten och jullen, 
och ville der uti, få långe fom Gud bphaga-
gade,, underhålla ofs, tv ftormenvar nu nå-
got ftiliad. Den upcejTa och ftörta ftögån-
gen gjorde ofs likväl nog fruktande, och til 
var . (torre förlkråckelfe, blef båten emot 

fkeps-
* ) Vi .reknatic.-ofs hafva 45- tyfta miJar ti i .närijiafte land 

• af Cap. Finis ter på . 4 4 . 4 6 , Nord bredd. 
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/keps-reeiingen, ju (t, då vi [kulle fatta ut 
honom, fönderhrackt, och vi ftadnade u-
ti ftörfta förvirring och hiertans forg of-
ver förlorandet af detta enda medlet, 
hvarigenom vi hoppades at til en tid bibe-
hålla lifvet. Alt ik-epsfolket blefvo vid 
denna håndelfen aldeles rädlöfe, men jag 
fom hela natten varit vid en befynnerlig 
munterhet, och ty k t .at vår fara hade 
ingen ting at betyda, fant oekfå nu, då bår 
ten blef emotfkeps- reeiingen fonder (tö 11, 
medel at laga den (amma, på, det fättet, 
«t et nyt fegel blef fönderilyuric och fpi-
kat på fidan af båten 3. å 4, dubbelt, med 
t i a-a imellan, hvilket hölt vatnet aldeles 
lite, få at vi bärgade ofs i båten fr|n kl. 1. 
til kl. 7. 0111 morgonen den 26. Novemb. 
då vi tillika med den .långeefterlängtade 
dagen, fingo et HpJlänJks: ikep uti. tjgte, 
hvilket hos ofs alla upväckt.e et nytt hopp, 
och ftyrkte våra krafter, få at vi började at 
.fatta mera mod. Vart &ep pähyilket vi up-
fatt alla fegel, var då ännu ej mera ån jernnt 
med öfra decket under vatnet, hvårföre 
vi fkynda.de ofs at hinna pollandarn up,, 
och hifiäde genaftolycks fignal jpä.yära top-
par, och med en Canon, fom vi om ftyrbord 
hade giordt färdig öfverft, pä reeiingen, 
fköto vi 2 f k o t t , dock ville, HolkWka 

H 4 fkep-
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/kepet ej vånda om til vår undfåtning, 
hvarföre vi ikoto det 3:die /kottet mera 
ftarkt, i tanka at de förre ej varit hörde. 
N u omfider våndc det Hol lån/ka /kepetom, 
och kom emot ofs, och då vårt ropande 
kunde höras, begårade vi at blifva frålfte 
med lifvet ifrån vårt /kep,fom redan var 
under vatnet til reelingarna. Hollån/ka 
Capitain fvarade, at han ej kunde berga ofs, 
om vi intet medförde mat och vatn ifrån 
Vårt ikep, för hvilken ordfak vi, få utmat-
tade fom vi voro, måfte öpna våra öfver-
fta luckor , och med mycken möda, dock 
ftörre fara, uphåmta vatn - och vin - fat, famt 
kiött tunnor, fom lågo och flöto uti vat-
net. Vilaftade vår båtdermed, och /kic-
kade den med /kepsfolket, fom under ftårt-
digt öfande ånteligen kommo om bord på 
Hollåndarn, och ville efter proviantens ut-
laftande, å nyo komma til ofs med båten, 
i tanka at fä någon ting mera råddat, men 
Hollåndarn ville det ej tillåta, utan då fol-
ket voro komna pä hans /kep, kappadehan 
tåget fom hölt båten, och låt honom drif-

I)å vi fom ånnu voro om bord pä det va 
förolyckade/keppet, fägo det, blefvo vi 
ganfka beftörte öfver Hollåndarens hård-
het. Vi voro ej flere ån Capitainen, ftyre-
mannen, båtsmannen och jag fom på 

jul-
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jullen våntade at de andre Ikulle kom-
ma til baka med båten, och vi hade imed-
lertid, utur cäjutan updragit åtlkilliga 
meubler fom fortient at råddas, men då 
vår tankaflogfelt, måfte vi ofVergifva alt-
fammans, och Ikynda ofs med jullen at 
hinna Holländarn, emedan vi fågo at han 
ej det ringafte ville vånta eller hielpa ofs. 
Han avancerade ock fmånigom undan, fä 
at vi ej hunno honom forr ån efter midda-
gen klockan 3. då vi åndteligen kommo 
om bord på hans Ikep fom hette Lel lyHof, 
och Capitainens namn varCoRNELius MAT-
SELAAR, hvars girighet år bekant ofver ftör-
re delen af Holland. Jag hade aldrig 
trodt at en få finnad mennilka fKulle kun-
na gifvas, om jag icke genom denna olyc-
kan, dertil blifvit afyna vitne. Hans girig-
het geck få långt, at han fparde fit egit 
Lifs uppehälle, och kunde ej utan at tadla 
derpå, fe andra niuta tilråckelig fpisning. 
A f tvånne ftycken Pafagérare iom hår vo-
ro om bord, och ifrån Lifabon årnade fig 
til Amfterdam, fingo vi veta,at denne Ca-
pitain ej velat komma til ofs, faftån han, 
få val fom de andre, klarligen fågo at vi 
voro förlågne, utan han hade fagt fig der-
igenom blifva hindrad uti fin kofa, och 
féregifvit, at vi torde vara Engellka eller 

H y andra 
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.andra fiqkaparc, få -ac-: den ena .affön> 
nämnde pafagerare, fom var en Brabander 
Adelsman, och Capi&ain uti Hollånfk 
tienft, vid namn MICHAEL von KINSELAH, 
har måft hota honom,, at .daråft han ej vän-
de om, fkulle KINSELAH taga befälet öf-
ver ikepet af honom, och fäiedes kom 
.han emot fin vilja til vår undfåtning. Vi 
kunde imedlertid ej tiliyileft lofva och 
pri fa den. Alsväldige GVJJENfom1 behaga-
de få underligen ffålfa ofs utur denna lifsr 
fara, och fynnerligen borde jag hierteli-
gen, årkånna och vörda GUDS'nådiga för-
•iyn, fom nu andra gången, lika fom ryckt 
mig utur et ögon/kenligt förlorande. Det 
-var vål vifst , at jag var i ganfka flått til-
ftånd, dock hoppades jag , a t den famme 
fom få underligen frålfat mit lif, åfven 
(kulle gifva utvägar til des uppehälle, fart 
ån jag vid denna lifta olyckeliga handel-
fen, förlorade.'måftadelpn av kläder och 
alt annat fom jag tänkte at hicipa .mig til 
Sveriget med, få at en gammal blå reie-
klådning, och några af mina angelägnare 
papper fom jäg bärgade uti fickorna, ut-
giorde alt det jag ägde. 

V år re fa fortfattesfedermera uti et fvart 
och kalt vader, och vi fingoej Soerles Uti 
% t e förån den y:te Decemb. då vi åndå må-

fte 
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fte i 8: t a dagars tid for motvind och ftorm 
ligga och krylTå uti Canalen, _ och faftån vi 
hvar morgon hade, figte af Port - land, 
nödgades vi dock altid för motvind gå 

.tiibaka. Kiölden tiltog med ftormaktigt 
1 ock dimbogt vader, ibm merendels var 

ois emot, fä at vi ej förr ån den i8:de DQC, 
.fingo Holland uti fikte, och ankommo 
farhma dagen, emot aftonenti) Helder, 
dä de andre pafagerarne genaft lagade fig 
ap .gl'ifrån Ö^eppet, emedan de fruktade , 
at det ej-förr ån.efter vincren, kunde kom-
ma til Apifterdam,men j a g f l g mig-.nåftaii 

• rådlös, och vifte ej hvart jag (kulle taga 
vågen. Då Capitain von K I N S E L A H , 
med hvilken jag under relän kommit yti 
befynnerlig bekantlKap, formårkte det, bad 
han mig följa-med i land, famt lofvade för-

sträcka mig refan til Amfterdam, fom hår-
ifråfr måfte Ikc .landvågen. Jag kunde ej 
mera ån tacka honom för fin redebogen-
het , och jag var mågta glad, at jag fåledes 
blef ikild ifrån den giriga Hollandaren, 
fom anteligen låt öfvertala fig at vånta med 
betalning för iract och bergning, tils vi. 
{kalle råkas uti Amfterdam. 

Helder år en liten ftad, eller fom hår 
gemcnligen kallas Dorf, belägen på en 
udde ax Nord-Holland, och bevaras af 

r.ne 
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2:ne fmå Redouter, den ena af 9. och den 
andra af 7. metall - canoner. Vi refte ifrån 
denna ftaden den 2o:de December om 
morgonen, och fatte ofs på de hår brukeli-
ge poftvagnär, hvilka åro täckte, och kö-
ras med 2:ne håftar, men ej fortare ån for-
mannen fielf behagar. Vi refte hela dagen 
utan at byta håftar, och om aftonen ankom-
fno vi til Alkmar, hvaråft vi måfte hvila 
ofver natten. 

Alkmar år en ftor och befåft ftad, men 
tiden tillåt mig éj at i agt taga des låge och 
befkaffenhet, emedan redan var mörkt då 
vi kommo dit, och andra dagen måfte jag 
med poftvagnen bittida fort. Så mycket 
feckjag likväl förfara, at hårar ganfka dyrt 
at lefva, ty vår vårdinna fordrade för en 
aftonmåltid, och et rum öfver natten för 
2:ne perfoner, 10. Hollånfka gyllen och 
8:ta ftyfver, fom ungefärligen utgör 41. 
dal. 16. öre k:mt. Jag undrade öfver at 
någon ̂  kunde fordra få oförfkåmt, men 
min följeflagare, fom båtre kånde Hol-
ländarna, fade at detta var godt köp. 

Den 2i. Dec. klockan 7. om morgonen 
refte vi från Alkmar med poftvagnen, h vil-
ken /kulle föra ofs ånda til Amfterdam. 
Under vågen fkådade vi med nöje detta lan-
dets vackra och angenåma utfikt, oeh faft-

ån 
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ån nu var vinter , kunde man dock hafva 
nöje af markens åfkådande, hålft fom man 
ej hade fvårt a t föreftålla fig, huru härligt 
hår (kulle vara om fommarn. Landet år 
i fig fielf helt jemt och flått, men öfver alt 
med diupa och breda Canaler igenomfku-
riu Deffa Canaler kallas hår diken, ochå-
ro i anfeende til den ftora förmon och nyt-
ta de förfkafFa landets inbyggare, almånt be-
römde. Man kan låtteligen finna, at det 
kofirat de gamla Batavier otrolig möda, tid 
och arbete, innan de hunnit igenom hela 
landet gråfva få ftora och diupa diken, at 
ej vatnet, fom tilförene öfverfiödat ftörre 
delen af detta låga landet, clerigenom al-
deles afdrages. Men detta år ej den enda 
nyttan af deffa Canaler, utan de tiena 
ock tillika, få val derefande, hvilke me-
delft de få kallade^Treck-Schuiter kunna på 
et beqvåmt fått fårdas ifrån den ena orten 
til den andra, /) fom de handlande, hvilka 
härigenom kunna föra fina varor til hvad ort 
i landet de hålft behaga. Deffa diken åro flut-
na innom jemna och vackra bräddar, alla 

uti 

0 Treck-Schuijc kallas et flags täkta fartyg , fom dage»> 
ligen gS från den ena orten til den andra med refand® 
folk. De varda di agne af en haft föm går pä den ena, 
fitian af diket. Tåget hvarmed fartyget dragés, är fä f t 
•fverft vid cn liten roaft fen) ftår främft utr fartyget. 
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uti räta linier, och ftöta merendels uti reta 
vinklar tilfammarisi På lidorna är antin-
f e n af naturen växt fkog, eller planterade 
loftrad, fom utgöra täcka och b e h a n d l a a-
leer, hvalka göra genomfarten, i fvnner-
het fommardden, mera angenäm. l ands-
vägen. följer gemenlio-en antingen brede-
vid, eller imellan defia diken, och år Öfver 
alt med vackra löftnid bepiydd, famt år 
deifutan jemn, torr, och vällagad,få-at lan-
dets vakra utiikt och nätta ansning, fhara-
re förtienar främmandes upmårkfamhet, ån 
Invånarnes feder,hvilka föreföllo mig min-
dre behagelige. 

VI refte denna dagcnigenom måno-afto-
ra b var och fmå vackra ftåder, til 'defs vi 
klockan 4. efter middagen, kommo til Haar-
lem, en ftor vacker fiad, hvareft vi dock " 
ej fingö-något rafta , utan måfte följa med 
famma poftvagn til Amfterdam , fom lig-
ger ej längre ån halfaririan mil från Harlem. 
T i l denna ftaden lcommo vi klockan 6. om 
aftonen, och i anfeende til" finin öbekantfkap 
hårftådes, måfte jag följa Capitain VON KIN-
SELAH uti et Heere - logement vi) fom kalla-
des Stad Lijon, och år .et bland de dyrafte 

' ' vårds. 

m) Heere-Logement kalht uti Amfterdam de hus Wareit 
förnäme Cavaillerer logera,ibm ej tycka/ig lefva väl om 
det intet är braf dyrt. 
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värdshus i ftaden. Mit förfta göra var, at 
efterföka den Svenfka Agenten HerrBALL-
GUERI , i tanka at-af honom fa något under-
ftöd, til defs jag kunde få bref hemman 
ifrån, men feck det fvar, at han icke kunde 

| göra mig den ringafte afiiftencé, utan rådde 
mig, at upfoka de hår ifrån Sveriget varande 
Herrar Handlande, af hrilka jag dock ej ha-
de den formonen at vara kand', och blef 
derföre af ftörre delen, antingen med kall-
finnighet, eller med förakt bemött. Efter 
några dagar träffade jag äntéligen på Bör-
fen Herr ARENDT BREIJER, fom nyligen 
begynt at med handel-foka fin lycka." Han 
beråttade mig, huru fvlrt Svenfke hand-
lande har i ftaden hade til at hielpa någon 
refande olyckelig landsman, emedan de ofta 
haft otack derföre; dock ty k te han ej vara 
billigt, at jag fkullc umgålla hvad an-
dre förfkylt, hvarföre han tog fig mig an, 
och icke ällenafi vifte mig til et mindre 
koftfamt logement, utan. ock förftråckte 
mig få mycket penningar jag behöfdctilat 
betala i mit förra hemvift, hvareft 2. å 3/da* 
gars förplågning, koftade få mycket fom 
jag på et annat ftålle kunde lefva af uti 1. 
å 2. månader. 

Mina vidrigheter blefvo nu genom bref 
tilDir&euren afSvenfka Qft-indifka Com-

pag-
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pagniet, Herr ABRAHAM GRILL , och til mi-
na kära anhörige uti Sverige anmålte, men 
i anfende til pofternas uppehåll och långfam-
ina gång om vintertiden imellan Sverige 
och Holland, måfte jag vänta uti 2:ne måna-
der innan fvarkom, och under denna tid, 
hade jag ej längt ifrån blifvit bragt uti ftör-
fta ufelhet. Då Herr DREIJER fåg mig för* 
gåfves vånta något bref hemman ifrån, un-
drar jag ej, at han fruktade förlora det fom 
redan var förfkutit, och nekade förden-
fkuld något mera. Nog månge andre i 
vålmagt varande Svcnfka Herrar träffade 
jag val, men någre bland dem bemötte 
mig med fådan källfinnighet, at jag fedan 
blygdes för de andra uptåcka mina fvårig-
heter. Och då jag af egne landsman ej kun-
de få någon hielp, hvad fkulle jag dä haf-
va at förvänta af främmande, i fynnerhet 
fom jag i brift af kläder och andra nöd-
vändigheter , ej kunde vifa mig ibland ftor-
folket? 

Således måfte jag förnöta tiden uti nog 
nödftålt tilftånd ända til den 2j:te Februa-
rii innevarande år, då jag var få lycklig 
ochförfta gången, fedan jag låmnade f äder-
neslandet, fick bref hemman ifrån, och på 
Dire&eurens, Herr ABRAH. GRILLS ordres, 
feck af Herr ARENDT DREIJER upbåra pen-

nin-
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ningar til min förnödenhet. Nu .började 
jag lika fom lefva på nytt, få at jag efter 
nödvändigt equiperande, kunde ej allenaft 
frequentera almänheten, utan åfven göra 
mig om åtfkilliga nyttiga inråtningar och 
couriofiteter underrättad, 

At rätteligen befkrifva Amfterdam och 
defs ifrån andra orter uti Europa urfkilda 
lefnads - fått, vore et ämne, fom enfamt kun-
de och behöfde utforas i en ftörre och vid-
löftigare bok, ån denna min nårvarande. 
Jag kan dock icke med tyftnad utelämna 
något, fom måft rörer den almånna lefna-
den; ty ftadens makalöfa och behageliga 
anlågning, ogemena ftorlek och ordente-
lighet, publique och private bygningars 
ut-och invårtes näthet och prydnader, A-
cademier, konft- cabinetter och flufsverk, 
famt andra pråktiga inråtningar åro tilfo-
rene genom åtfkilliga beråttelfer nogfamt 
bekante, men folkets befynnerliga lefnads-
fätt uti Amfterdam, fkulle af de vidlyfti-
gafte befkrifningar vara fvår at begripa. 
Staden år Fri - ftad, och man finner hår folk 
af alla tungomål, och derföre veta invåna-
rena ej hvilken Nations lefnads • fått de hälft 
vilja utvålja, emedan Hollåndarnes egne 
manerer af dem fielfve nu mindre anfes, 
ledan mera polerade folkflag lårdt dem nå-

I goc 



MHMMOl 

i": 1'tU-il tilt 

Ml 
t f l 

i i ni 

i fl fl 

I | Ml (i 
> i l 

130 Ar 1757. AmflerAam. 

got båtre; hvaraf kommer, at åtfkilliga 
flags fått uti almånna lefnadeii nytias. De 
fom ofva handelen, hvilka hår uti ftaden n'ft 
de regerande Herrarne, räknas for de for* 
nåmfta, fåra en lefnad aldeles öfveréns-
ftåmmande med deras handteringar, emc 
dan de fulkommeligen veta at fkicfca lig 
med hvad folk de kunna hafva at göra. 
Ja, Grofshandlare uti Amfterdain, åro åfveii 
få goda Fransmånner,Portugifer, Spanio-
rer & c. fom de åroHollåndare, och kånnä 
deras ftyrka och fvaga lika val fom fin egen. 
De hushälla efter formogenhet, och lefva 
(om de kunna) mycket ftort; dock alt med 
möjeligafte fparfamhet. 

De uti mindre rörelfe varande hand-
lande föra en mera infkrånkt lefnad, och 
föka få oförmårkt fina fördelar och vinnin-
gar, få at månpa af dem, fitta ofta vid ri-
ka capitaler, förr ån man trodt dem åga 
den minfta credit. DefTa utgöra ftörfta de-
len af Amfterdams Borgerfkap, och deras 
hushålning år ftorre, ån man kan fåreftål-
la fig; ty många gå få långt at de fpara fit 
cgit lifs uppehälle. 

Onödiga höfligheter bruka de fins imel-
lan litet eller intet, och Ikola de krufa med 

»fråmmande, få år det ganfka tvungit, eme-
'ilja nytia fin frihet vid alla tilfål-

len. 
dan de vilja nytia 
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len, och fåja lin mening rent ut. Om en 
Holländare binder en främmande til gåft, 
år hans vanliga compliment öfver målti-
den: At als yve beliebt \ als yve nicht villy 

kan jey bleibe laate, få at den fom agerar 
främmande, och vantar på at blifva buden, 
går hungrig ifrån bordet. 

Bland annat märkvärdigt folk uti denna 
ftaden, förekomma et flag, fom uti almån-
het kallas Jlaf B aafar, med vedernamn SW* 
förkövers, igenom hvilka en fattig främ-
mande fiöman kan blifva ftörtad uti ytter-
fta armod och elände. De hålla altid loge-
menter färdiga för främmande, och emot-
taga af fiöfolk, alla dem fom anmäla f i g , 
famt förflciuta och gifva dem alt det de be-
höfva, få til kläder fom vållefnad, men hål-
la deröfver en noga och dryg räkning, och 
då den ftigit högre, ån den antagne gåftens 
ågendom kan vara vård, fordra de promt 
betalning. Om den ej då genaft kan åftad-
kommas, mäfte deras fkuldenär vara nögd 
med at gå ut för den tjenft fom de kunna 
fkaffa honom på de til Indierne eller Grön-
land giendefkepen, famt förfkrifva til den-
na fin goda vård alt det han under refan 
fårtienar, få at, då han kommer hem, nöd-
gas han å nyo fåtia fig i fkuld. På detta 
lått hafva många förnäma Familiers anhö-

I a rigt\ 



År 7757. Amfterdam. 

yyit 

V I'! I 

i » 1 :f"i 11'; 

> i 

• 132 ___ _ 
r i ^ f o m k o m m i t til A m f t e r d a m , o c h var i t 
o k u n n i g e o m denna omftåndighet , b l i fv i t til 

v deras t i m m e l i g a v ä l f ä r d o c h å g e n d o m a l d e -
les f å l d e ; t y d e t å r nåftan o m ö j e h g t a t a k t a 
f i g då m a n träffar u t f ö r n å g o n af de ratta 
feelfbrkovers, h v i l k e åro f u l k o m l i g e n utlär-
d e at b e d r a g a fina vånner til at fåtta h g ut i 
f k u l d , e m e d a n de altid finnas f ä r d i g e at gö-
ra t i lbud o m l ä n , d e m de d o c k f o r d r a v i d 
fvåraf te o m f t å n d i g h e t e r utan n å g o n barm-
h e r t i g h e t t i lbakars. m 

Ö m n å g o n f r ä m m a n d e , f o m u n d e i v v i -
ftandet i A m f t e r d a m varit hos en dyl ik/rc/-
förkover uti qvarter* fl^ulle dö u n d e r re ian 
til e l ler i från I n d i e r n e , f å går hans f o r d n a 
vård u p på C o m p a g n i e t s hus, o c h ofta, u t a n 
at h a f v a det r ingaf te at f o r d r a , til väl ler h g 
al l den dödas crvarlåtenlkap, h v i l k e n pan-
n o r håndel fe Ikul le t i lkoinma d e n dödas 
a n h ö r i g a . D e f f a Jlaf- baafar h a f v a o c k fri-
h e t at m e d ed bekräfta fina räkningar , o c h 
detta år förnåmfta o r d f a k e n , h v a r f o r e d e 
almånt, faft uti tyf thet , kallas feelf&rkovert. 

Siömån af Svenlka Nation, aro de, fom 
snäft ftå under dpffa husbönders tvång; ty 
andre Svenfkar komma fållan til Holland, 
ån fådane, fom fattigdom och motgång 
tvungit at öfvergifva fäderneslandet. De 
åro dock hår til få ftort antal, at det altid 

råk-
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raknäs mångdubbelt emot dem af andra 
Nationer, och man berättade, at infödde 
Svenfkar, fom fegla under Hollånfk flagg, 
Ikulle utgöra emot tvåtulende man, til ftör-
re delen förfarne fiömån, faftån de här måfte 
tiena fåfom fimple matrofer, under hvilkeni 
hamn, dock ofta fördöljes Adelig ätt och 
förnam afkomft, förbunden med fkickelig-
het och vett.5, fom varit til något högre 
åmnat. 

De ofriga Amfterdams ftåndiga invåna-
re, åro måftadelen uttröttade fiömån, h vil-
ka merendels åro vål förmögne, fä at ock 
månpe utaf dem åga få ftora capitaler, at 
de kunna rikeligen lefva afintereffet. Dock 
måfte man härifrån undantaga dem, fom ej 
åro infödde Holländare; ty det år rart at 
finna någon Engelsman, Franfk eller 
Svenfk, fom har mycket öfver tilråckelig 
utkomft. 

Det går dock an för dem af andra Na-
tioner, fom åro mindre formögne, eller 
fom på något fått lidit ovanliga olyckor, 
ty de hafva den förrnonen, at de af fine 
landsmän blifva på alt möjeligit fått under-
ftödde och upråttade; men med fådant 
hopp kan ej don lyckeligafte Svenfk fmic-
kra lig uti Amfterdam. Hade jag ej fielf 
haft årfarenhec deraf, få fkulle j^g aldrig 

I 3 kun-
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kunnat tro at en mennifkas olyckor, fkul-
le af förnuftiga ock rika landsman, kunna 
anfes med få orörlig kallfinnighet, Men 
)ag fick fielf förfpörja, at en del hafva det 
i ö r f e d , at de e) hålla en olyckelig lands-
man värdig at komma uti fine paliäis, och 
de vilja knapt tillåta honom den åran, at på. 
beurfen med bekymmerfam. ujiligt, och 
halfflutna öron, af höra han? hefvår. Det 
angenåmafte fvar man har at vänta fedan 
n a n ånteligen fätt omröra fit åliggande, år 
det, at om någotbrefåftundas tilSveriget, * 
f å fkola de /kaflå det fort, och om våxel-
bref derifrån kommer, fä flkola de göra ' 
hvad de kunna: I öfrigt, hindra deras vid-
ilråkta göromal at emottaganågons vifite 
titi defräs hus, utan om någömting vidare 
förefaller, kan man paffa up på. beurfen. ! 
Dylika fvar, ehuru hårda de voro, fick jag 
ofta fmålta, ånda til defs jag, af en lyckelig 
håndelfe träffade Herr ARENJDT DREYER , 
hvilken var den enda Svenfk, »fom rörd af | 
mina olyckor,-fökte fom förbemält år, at 
göra mig någon äfiiftance. Men der emot 
beviftes mig afltfkil l ige främlingar myc-
ken höflighet och hielp, befynnerligert af 
min förr omrörde res-cammerat, Herr Ga-
pitain MICHAEL VON KINSELACH , hvilken 
giorde fig mera mån om min vålfård, ån 

at 
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at jag deremot kunde vifatilbörhgtackfonv 
het och ark.aifla. Imedlertid kan jag ej ne-
ka, atrcupjK Landsmåns hårå orten ohielp-
fåmhet, förekom mig ganfka underlig, hålft 
Svenfka Nationen annars äger almånt be-
röm, for adel t jfinnelag och medlidande 
hierta. Man ville dock enfkylla fig dermed, 
at då man ofta tilfbrne vift nödlidande 
JLandsmän biclp, och giort dem vålgernin-
gar, har man derföre med otack "blifvit be-
lönc, och^ej fått ringafte årfåtning eller be-

* tal ning för det fom man lånt eller förfku-
tit dem, hvarfore man nu beflutit at aldrig 
mera hielpa någon. Jag har ej tilfålle at 
utröna,^om detta föregifvande åger grund 
och år fhnfärd igt, men vet likväl, at det år 
obilligt, at låta den ofkyldige lida för den 
/k y kl i ge , och at låta et ädelt finne umgäl-
la det fom et nedrigt finne förtient. 

" Men jag går för långt ifrån mit ämne, fom 
i r at omtala Hollåndarnerhvilkas fälfkaper 
ofta åro lika artiga fomlöjliga ochfållfamma. 

At tillägga alla Holländare plumphet 
ocli. egennytta, vore ganfka obijligt, ty 
månge Holländare öfvertråfia uti frikqftig-
he't och belefvenhet, dem fom på andra or-
ter hafva ftort ochlyfande lefnads- fått til 
(it enda ognamärke. Orfaken hvarföre en 
del Holländare-, ofta emot fina egna böjel-

1 4 fer, 
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fer, fora en få tvungen och infkrånkt lef-
nad, bör man förnåmligafl igenföka hos de-
ras befynnerliga och commoda Fruentim-
mer, hvilka aldrig villa bekymra (ig med nå. 
got tröttande arbete eller befvårlig hushåll-
ning, utan lemna fådant alt til (ine outtröt-
telige månners förforg; ty Fruentimren 
tycka fig vara nog befvårade, medatefter-
fe fina meublers ordning, och at deras al-
tid renflvurade golf hallas fria från fiåckar. 
For denna ordfak, år man altid då man 
kommer in hos en Holländare, nodfakad at 
ny tia deras nog obehageliga Pispedoref, 
hvilka de kalla fpyg-pott, och ofta f år ec 
flört fålfkap betiena fig af en enda fådan, 
hvilket år mindre angenämt. Sktille någon 
främmande håndelfe-vis komma at orena 
golfyet, få kan han vara fåker om Fruen-
timbrens Hollåndfka chikaner. 

\Den fom år van vid at fe våra Svenfka 
Fruentimmers arbetfamhet och fnålla hus-
håldning, faller det nog ovant, at fe de 
Hållåndfka fitta hela dagen fåfänga, och 
ej göra annat, ån efter infall och tycke i or-
dning flålla fina meubler. 

Hollånfka fruentimbren vifa fig eljeft 
nog kallfiniga emot fina tilbedkre, få at 
fvartfiukan, fom få mycket plågar de fö-
derlåndfka nationer, fynes hår vara land-
förvift. Den-
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Denna ftaden tyckes dock vara en fam-

!e-plats for losaktiga ock låtfårdiga qvin 
folck af alla nationer, få at jag tror knapt, 
at någon ftad uti Europa hyfer fådana for-
a r g e l i e ftenar til få ftor myckenhet fom 
Amfterdam. De niuta hår all frihet, och 
deras oordentlighet lider ej den mirifta å-
talan, hvarföre ock många vackra flickor 
af förnåma familier, obetånkfamt öfvergif-
va föråldrar, dygd och anhöriga, och för-
n ö t a hår, under obekanta namn, (in ung» 
dom på et åfven få oanftåndigt fom oför-
nuftigt fått, famt blifva åmnen til många 
qvicka ynglingars fördårf och olycka. 

Många ftora gator uti Amfterdam årp 
få upfylde med fådant lösaktigt pack, at 
man knapt går förbi et enda hus, hvaråft ej 
uti fönftret eller dörren fitter en på båfta fått 
utfmyckad docka, fom inviterar de förbi-
gående Cavaillerer antingen på theé,caffé el-
ler chocolad, eller om mornarne, på enfou-
pis janeverel ler gyllen - vatten. De fom 
obetånkt följa deras inviter, få ofta betala 
dem dyrare ån de förmodat. 

En f r ä m m a n d e fom kommer til Amfter-
d a m , har f ö r d e n f k u l d noga at akta fig för 
galanta fruentimmers inviter, för feelför-
ko vers hielpfamhet, och för handel med ju-

li 5 dar* 
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darne, hvilka har hafva en befynnerlig fri-
het,, och åro pa alt bedrägeri utlärde,' 

Heere- logementer eller flora vårdshus 
åro for en fom här medelmåttiga pengar ej 
mindre farliga >! ty der f uif man ofta betala 
et glas vatten, lika dyrt fdm en bo ute il k 
vin på en mindre kallare, och alt annat u-
ti famma proportion, Påfådane ftållfen lo-
gera derföre fållan.andre, ån uti'.lidfkeflo-
re och rike Herrar, bv.il.ke> ej finna fm ak 
uti något annat , ån det fom år vål dyrt. 

Så fnart våren kom, tänkte jag på miii 
hem refa til Sverige, och längtade, blifva 
ikild från Holland; hvairåft jag förnött en 
lika ledfam fom kall vinter. Jag hade nu 
idnie vintrar tillorne, viftad uti de födre 
iändeme, och fäledes pa erti|ng tid ej ve-

1 

före, befynnerligen' fom har på orten ej 
"fini)äs några varhia rum i, jfcf den lilla 
män , fom deras fparfåmn^ torf- e lä^kan 
fftadkommä', varar .ej långre,. ån torfven 
brinner, da "man ofta kan värma lig på den 
ena, qch fryfäpå den ändra fidan, hväPåf 
båRan mycket lider. -

öt Åtfkillige Svenfke fkeppare, lågo hår i 
bamnen, och-med dem hade jag ti 11 ore-
ne öfverenskommit, at någon dera /kulle 

•. ^ i. föra 
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fora mig öfver til Sveriget; men nar de voro 
r.esfårdige, klagade de, at Ikep en voro med 
gods få öfverlaftade , at de ejjmnde hår-
bergera någon palfagerare. För mig fom 
längtade ifrån Åinucrdain, och ej hade råd 
at der göra några vidare depencer, var Tå-
ledes ej annat, at göra, ån med det; fkynd-
fammafte föka något annat tilfålle. Jag 
flöt derföre, fållfkap med a:ne Svenfkar 
och en Hollftenare, hvilka åfyen. fom jag, 
pä åtfkilligt fått fått profva lyckans'vidrig-
heter. Deffe voro Herrar-, copherdie C.a-
pitainer, MARCUS BERG, Ä I J ^ A N D E R M A -
GNUS L O H M o c h M A T H I A S JESSEN. D e n 
förfte hade- mera ån 2:ne år varit fången 
hos Barbarerne uti Fez och'Marocco, men 
nu blifvit för Sveriges rakning utlöft tillika 
med:8:taman, och han hade förleden vinter 
g}''hunnit Ungre på hemrefan ån til Amfter-
dam. Den andre, fom med (it fkep hade år-
nat (ig ifrån Calmar til Lifabon, led (keps-
brott på Eijerland vid Texel, d. 8. Q f t p b m 
ach.förlorade tillika med fképet all medförd 
ågendom. Den 3'.die fom ifrån London ha-
jdc årnat (ig till Apenrade utiHolfteiri', för-
lorade (it Ikep på öftra andan afSkillingen 
den 6:te November förledk är. 

Vi voro fåledes fyra följ,eflagare, fom 
kunde beråtta hvarandra de öfverftåndna 

åf-
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åfventyrer. Alt hvad vi andre hade ut-
ftådt, ville dock intet betyda emot de 
fvårigheter fom Capitain BERG lidit under 
Barbarernas grymma valde. 

Den i6:te Martii om mårgonen refte 
vi ifrån Amfterdam med et litet fartyg n) 
fom kallades die vier gebryder, och fkepa-
ren BANE FEDER, hvilken hade namn för 
at vara den måft förfarne på detta farvat-
ten. Vår kola blef tagen innom fkårs, 
få at vi merendels hade land i figte. Den 
28. Martii efter middagen, ankommo 
vi til önFeur, och refte följande dagen der 
ifrån med båt till Fedders hamn på fafta 
landet af Holftein, famt fortfatte vår refa 
federmera landvågen till Flensborg, hvar-
aft vi ankommo den 30. Martii. Vi tånk> 
te at härifrån få något fartyg til Sverige, 
men fådant faiits ej, hvarföre vi d. 2. AprÄl 
refte därifrån til Appen-Rade, och måfte 
der för mot vind vänta til d. i n Aprill. Då 
ftego vi ånteligen om bord på fkepet kal-
lat fru CHRISTINA , fom commenderades 
af Capitrn NICOLAUS HEISEL ifrån Calmar, 
men måfte följande dagen, för motvind, ; 
föka hamn vid Eckelfort, hvarifrin vi refte 

den 
» V p e f s a fniå fartyg fom gåimellan Amfterdam och Hol-

ftein 1 JtaJlns gemsnligeh Sncckor, de äro nSgot mindre 
än ordinaira Smackar, msn gifva dem uti feglande in-
tet efter. 
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den 14.de April, och ankommo lyckeligen 
den i6:de Oftober til Callmar, hvaråft v i , 
ehuruvål e) vidare ån igenom rykte bekan-
te , b l e f v o af våra kåra landsmånmed all höf> 
fighetoch fågnad emottagne, famt följan-
de dagen til middagsmåltid budne hos Herr 
C o n t r o l e u r e n E ^ M A N , f o m ofs til vålkom-
ma på det båfta fått undfågnade. VårRefe-
C a m m e r a d , Herr Capitain LOHM, blef hår 
Ikild ifrån vårt fållfkap, men Capitain 
BERG och j a g r e f t e m e d lotsbåt ifrån 
CALMAR d e n i g d e Aprill, och ankommo 
f a m m a afton til Biornö Herregård, hvar-
åft vi b l e f v o af Herr Majoren ULFKLO g a n -
Ika vål emottagne och undfågnade. Vi 
fågo hår med forundran de prisvärda min-
nesmärken fom Herr Majorens faknade 
kiåra Maka, Vålborna Fru ENGEL CRON-
HIORT fig til et evigt beröm nedlagt. 

Biornö, fom i fordna tider varit be-
kant mera för ett fifkare nåfte ån en Her-
regård , år af falig Frun, under Herr Ma-
jorens viftande uti förra kriget, ifrån et 
litet och ringa aktat hemman, förvandlat 
til en vacker fåtesgård. Defjemte år anlagd 
en ftor och behagelig trägård , famt vål 
upfatte bygningar, alt efter falig Frunä 
egen inråtning, och det fom mera år, at 

al-
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alle fönfter uti-bygningarne , åro af Hen-
nes egna händer förfärdigade och infatte. 

Ungefärligen en half mil ifrån Biörn-
<3, på en Bergs-udde uti Calmare-Sund, 
inrättade Salig Frun förft et vårds-hus, 
och fedan et ännu i flor varande fkeps-
hyarf, hvarigeribm de nödige omkoftningar 
vid Sätesgårdens anläggande, innan kårt 
blefvo betalte, få at Salig Fruns flit och 
omtanka, fatte alla fom det fågo och hörde 
uti förundran, och då Herr Majoren ef-
ter flutat fålttog kom hem, fant han fin 
våraä maka och fig uti en vålmågo, fom 
vida öfvertråffade hans förmodan. 

Herr Majoren fom för n3gra år fil-
baka måfte fa k na denna fin ällkansvärda 
Fru, nytiade nu for tiden hår på Biomö 
de nöjen tom en ftilla enflighet med-
delar. 

Den s>'.de A pr ill kommo vi til Skåg-
genäs, fivaräft det förr ommnåmnde fkeps-
hvarfvet af Salig Fru Majorfkan år anlagt. 
Herr Capitain GUSTAF ULFKLO fom nu år 
deraf ägare, tog ofs emot med ej mindre 
höflighet ån vi blefvo emöttagne på Biörriö , 
och han obligerade ofs at rafla här til föl-
jande dagen. Imedlertid fingo vi tiIfalle 
at befe fkepshvarfvets artiga inratning 
och fördelaktiga belågenhet-

Ec 



Är ijjn, Doderhult. H 3 
Et nytt ekelkep var naftan färdigt at 

löpa utaf ftapeln, och et anfenligt förråd 
af eke - och furu - verke tienli^t til fkeps-
bygnad, var igenom. Herr Capitainens för-
forg ditbrakt. ^ Han klagade dock ej u-
tan ordfak öfver liten affåttning och 
entreprenade uti fkepsbygnader, ty en 
myckenhet koftbart verke, började at gif-
va fig för den tidens längd fom det re . an 
legat, och förläggaren Yrukta.de, at det 
tillika med mera dugeligt och dyrt tilhyg-
ge, fkulle i brift af entreprenade blifva al-
deles fördårfvat. 

Den 1 o:de ApriU om morgonen refle 
vi med lotsbåt i t rån Skiåggenås och an-
kommo famma dagen om aftonen til Do-
derhult , hvaråft vi med ftörfta möda kun-
de förmå någon atherbergera ofs öfver nat-
ten. Vi klappade på åtikilliga portar och 
dörar, men vårdsfolket låt igenom fön-
ftren fåga ofs, at det vore obilligt få fent 
på aftonen komma och oroa dem. Vi ur-
fåktade ofs fåfom främmande och refande, 
men det ville intet hielpa. Andteligen 
kommo vi in hos en af de mindre förmö-
gne borgare, fom vidare berättade ofs hu-
ru nödigt de rikare villa herbergera refan-
de fom komma hit» 

Doderhult år en för ftaden Callmar 
privi-



År 17/7. Stockholm. 

priviligerad laftage-plats ock kiöping får 
bräder, tilhuggit Ikepsvårke och v e d , 
fom transporteras til Stockholm. 

Den 2j:die ApriU refte vi från Döderhulc 
och ankommo den 28:de ejusd. Gudi vare 
åra! lyckeligen och vål til Stockholm,hvar-
åft vi blefvo af våre kåre anhörige och 
vänner, med få mycket ftorre fågnad e-
mottagne, fom vi i anfeende til falfka ryk-
ten om värt förlorande, blifvit redan fom 
döde begråtne, och hos åtfkilliga af dem 
var den vanliga forgedråkten , fom lör 
min ikuld blifvit anlagd, ånnu i brak. 

Jag hade förden/kuld få mycket me-
ra ordfak a t prifa ocl$ tacka Allmagten 
fom mig ifrån få många hotande faror be-

hagat frålfa, och få lyckeligen åter-
föra til det kåra och efterläng-

tade Fäderneslandet. 



Til A U C T O R . * 
M i n käre B R O R o c h upriktige V Ä N S 

j .fr-;'- l.x ' b: "V. fl c ..tj \L. 'rf 
I ... • • "nr- ' . '.: 'i-' ' I 

| L f i n oro och forg öfver Edert förlo» 
rande, vid Afcenfion, var ftörre an jag 

n;Vonlin kan befkrifvå. Bror Rhomcm 
-pK'' 'jl. - " • Ijj • y > jjr) _ . • 

fom Jvéteri var en up riktig van,',angna: 

des ej mindre ån jagföfVer Edert bortmi-
ftandé. Han kan ock vitna, tillika med flere 

j W"vårt fålfkap, huru mycket jag blef rörd 
d5 vi fkulle öfvergifva Eder til et of-
fer for det grymafte pdc i verlden. Jag 
"åftundade blifva q v a r o c h ville med 
Eder dela en fä oblid lycka > men jag 
tolfte följa min kallelfe, och förlorade til-
lika med Ögnailgtet af Afcenfion, alt hopp 
at här i verlden mera få fe och Ömarmä 
en få kår- Van. 

Slut håraf min kära Broi", huru flor 
J min fägnad är öfver Din återkomft til 

Sveriget. Jag kan på intet fått.föreftålla 
Dig den famma igenom bref; men at so-

K "ra 



ra min glådjte ofver Dit återffnnsnde til-
fyl left , fefer jag i morgon härifrån til 
Stockholm, at närvarande af Dig fielf få 
hora,, genom livad oden lyckan hul-
pit Dig at åter finna Fäderneslandet, for 
hvilkets tienft Du upoffrat den båfta ung-
dom at vinna förfarenhet. . Jag fom en 
kårt tid varit. åfyna vitne til Din ofpar-
da flit och möda, kan IåtteHgcn foreftålla 
mig, huru mycket Du lårer fågna det Al-
manna, öm Du meddelar det, jemte*berat-
telfen om Dina åfventyrer, de anmärknin-
gar, fom tid och tilfMlen tillåtit Dig at up-
tekna. Jag önikar min kåra Bror hädan-
efter en blidare lycka, och belomng fom 
någorlunda fvärar emot Dina fördenfter., 
famt förf åkrar j at altid vara med upriktig 
tilgifvenhet 

Min kära B R O A S 

Turbo Bruk trognafte vUn . 
den ao . Juiii I 7 f 7 . o c l 1 ödmiuke tienare 

FREDRICH ANGERSTEIN* 

Min 



T i l A U C T Ö R . 
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Mm käre BROR och upriktigc VÄtSfi 
- ' : • [ . ; . i T. .. . • , L 

m | i n oro och forg Öfver Edert "förlo*-
rande vid Åfcenfion, var ftorre ån jag 

nägonfin kan befkrifva. Bror Khoman 
fom J vetcn var en upriktig van , ångfla-
des ej mindre ån jagföfver Edert bortmi-
ftande. Han kan oékyltna, tillika med flere 

huru mycket jag Blef rörd 
då vi fkulle ofvergifva Eder til et of-
fer för det grymafte öde i verlden. Jag 
åftundade blifva qvar , och ville med 
Eder dela en få oblid lycka, men jag 
måfte följa min kallelfe, och förlorade til-
lika med ögnaligtet af Åfcenfion, alt hopp 
at hår i verlden mera få fe och o manna 
en få kår Van. , 

Slut håraf min kåra Bror, huru ftor 
min fägnad år öfver Din återkomft til 
Sveriget. Jag kan på intet fått fÖreftålla 
Dig den famma igenom bref; men at gö-
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, ra min gl|dje ötvor Djt $terjtnE!inde til-
fylleft, 'refer jag i morgon härifrån til 
Stockholm , at narvaxahdé a£Di"g..fielf /fi 
hora, genom hvad oden lyckan hul-
pit Dig at åter finna Käderneslai)det,, for 
hvilkets tienft Du upoffrat den häfta äng-
dom at vinna förfarcrihet. Jag fom cn 
kärt tid varit åfyna vitne pl I}ih ofpar-
0a flit och piöda, kan T|t^eligen,föréftåll^ 
iiiig, liuru mycket D,u< Jårer f ägna det Ak 
inånna, om Du meddelar det, jemte beråt-
telfenom Dina åfventyrei;, de anmårknin; 

gar, fom tid och til^llen tillåtit I^ig at up-
tekna. . Jag (Wkar min kårajBr^ hådan: 

efter en blidare lycka , ofh bclgnjngfom 
någorlunda fvarar emot Dina förtienfter., 
famt förf åkrar, at altid vara med upriktig 
tilgifv enhet , y; 

Min kära BRORS 

i i ti i 

1 1 1 ; 

Turbo Bruk 
a o , julii I7f7* 

trognafle vä^ 
och ödmiuke tfenare 

FREDK1CIIANGERSTEJN. 
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Min C0US1NI 
^ y å r man helbregda öfvérvinner ho-
+ * tände lifsfaror, kan man med fka 
anfes för lyckelig. 

Min Confin har mera orfak at fågn. 
{ig öfVer lycka, an klaga öfver forluft. 
Et oblidt öde har fatt Eder ftSndaktighet 
p i prof: Men J hafven vilat, at en yng-
ling fom vil förvårfva fig kunfkap u|om 
Fäderneslandet, bör vara outtröttelig., Hu-
ru fågnar J icke Edra vänner ? Juft då 
man trodde Er vara förlorad, få tillkyn-
dar lyckan ofs det nöjet at omarma en 
Van och Slåktinge fom för vett och dygd 
ir af alla ållkad. Prof af flit ock up-
jnkkfamhet vifar Ögonfkenligén Eder 
v a c k r a R e f e b e f l ^ r i f n i n g - Hvad bör man 
vål vånta i mognare å r , 'når Eder ung-
dom framter få vackra frukter, och vifar 
fä mycken fkickelighet ? Fortfaren Min 
Qoufin, fom J h a £ p begynt, och om det 
år Aljnagtens behag, få framlef uti Fa-

der-



d ernesbygdeh Eder öfriga lifsrid, hvib 
upfylles af alla de förmaner och 

nöjen fom upriktigt önlkas af r 

Min COUSINS 1 

Stockholm 
denziÅug. qs'%. 

trognofcc Goutin, 
a -of} 

3.1 
MARIA ELISABElJrl ASFGREÉN. 
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Min C O V S IN \ 
... V 

^ å r man helbregda ofvér vinner ho-
tan.de lifsfijror, Han man med Ikål 

anfes för lyckelig. 

Min Coufin har mera orfak at fågna 
fig öfver lycka, ån klaga ctVer forluft. 
Et .0 bli dt ode.har, fatt JEder ftfndaktighet 
på prof: Men J liafven vilat, at en yng-
ling fom vil förvårfva fig kunfkap utoip 
Fäderneslandet, bor vara outtröttelig. Hu-
ru fågnar J icke Edra vänner ? Juft då 
man trodde Er vara fårlorad, få tilfkyn-
dar lyckan ofs det nejet at omarma en 
Van och Slåktinge fom for vett och dygd 
år af alla ållkad. Prof af flit ock up-
mårkfamhet vifar ogonfkenligen Eder 
vackra Refebelkrifning; Hvad bår man 
val vånta i mognare år, nar Eder ung-
dom framter få vackra frukter, och vifar 
få mycken ikickelighet ? Fortfaren Min 
Coufin, fom J hafven begynt, och om dec 
år Almagtens behag, få framlef uti Få-

der* 
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dernesbygdeft Eder dffjga lifsrid, hvil-
ken upfylles' af alla åe förmåner och 
nöjen fom upriktigt ön/kas af 

Mn COUSINS 

Stockholm 
den 2. Aug. 17rf. 

tro%na(le Couftti > 
MARIA ELISAHEIH ASPGREÉN. 
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Rättelfer. 
Pag. 9. lin. 1. ftår rutor, lås drufvor. 
- - 16.1.16. ftårBouatiger, lås Boccatiger. 
- - I7.&i8.i rubriq. ftår Vampa, lås VampcE. 
- r 17.I. 26. ftår medelft tecken fom, lås 

medelft tekn af eld, fom. 
- - 18.1.9. ftår tvenne, lås trenne. 

dito 1. 18. ftår den, lås de. 
- - 19.I. 3. ftår kiepp, lås kiapp. 
- - 26-1.7. ftårlåf tum tiock, lås 4 åf tum 

tiock. 
- - 30.1.11. ftär.ftår en ftor,lås ligger en ftor. 
- - 34.I.1. ftår lapp, lås lapp - lapp. 
- - 42.1.19. ftår råkor, lås råkor. 
- - 54.1.18. ftår famfou, lasfamfou. 
- - J7-1-16. ftår kiupp, lås kiapp. 
- - 57.1.26. ftår kaftadt, lås falt. 
- - 64. I.7. ftåralia-trafter ,Jås alcatraftrer. 
- - dito 1.11. ftår Cap ut Bonx, lås Cap-bonse. 
- - 68.1.20. ftår Pehr Noreens, lås Pehr 

Morens, 
- - 7 7 . 1 . 2 j . ftår Acen-caon, låsAcem-caon. 
- - 87-1-7-ftår fiorottor, lås fiökattor. 
- • 89.1-3-ftårSyd-oft, lås Nord-oft. 
- 103.1.12.ftår guarantaine, l.qvarantaine. 
- - 125.L14. ftSr at ej vatnet fom, lås atvat-

net fom. 
- 141,1.2. ftår den i6:deO&ober, lås den 

i6:de AprilL 
142.L20. ftår den 9:deAprill j den 

I9:de Aprill. 
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